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Giindelih 

.ENDOSTRlDE KONTR-OL 

Elimize geçen rakamlar, uıu
te.l endüstrinin geniş bir hızla iler
lemekte olduğunu gösteriyor, dev
let tedbirlerinin, bu ilerlemedeki 
büyük rolünü hep biliyoruz. Güm
rük tarifeleri, türk pazarını ya
bancı endüstrilerin akışından koru
yor, endüstriyi tevklendirme ka -
nunu, endüstri alanında yarattığı 
girİ!İmleri - birçok bağışıkhklar -
la - verimli olarak yqatıyor. Son 
iki ydrn kontenjan ve döviz buc .. 
lamaları ise, iç pazarı hemera he -
men vP.rli endüstriye bıraktı. 

Ulusal erıelerle alınan· bu ted
birler, endüstrimize de yeni ödev
ler vermektedir. Devlet kendi e
lindeki endüstride bu ödevlerin na
sıl yerine getirileceğini gösterir 
örnekler verdi. Sümer Bank fab
rikaları, maliyet fiatım geçen yıl
lara göre yüzde yirmi beş. indirdi. 
Bu ayrım kalitenin yükseltilmesine 
ve ucuz satışlarla yoğaltımın ar· 
tarılmasma yaramaktadır. 

Şeker fiatmı indiren aebeb, 
yalnız vergilerin azaltılmış olma
sı değildir. Fabrikaların toplu ve 
rasyonel çalışarak maliyeti indir
meleri de şekerin ucuzlatılmasın
da yer almıştır. 

Özel giritimle işliyen endüstri -
nin de bu örneklere uyması ge -
cikmemelidir. Devlet, kapalı bir 
pazarda ihtiyacın kar şeklinde 
avlanmasına göz yumacak değil
dir. Bu karar geçen martta büyük 
Önder'in saylav seçimi bildiriğin
de açıkça şöyle anlatılmıştır: 

''Sanayileıme Jeorinde, ihti
kar suretinde bir liat pahaldığına 
mahal vermemek için, cidJiğ kon
trol tedbirleri · genişletilecek cJe 
JJeklqtirilecektir .,, 

Bu konu ü·:erinde, büyük ku
rultayın parti r·rograİnmda yaptı-

• ~ı önemli deği ~ikliği de en yeni 
bir karar olarak almai.ıyız: 

''Oretmenlerle yoğaltnıanlar 
cırasında çıkabilecek a.ığ kaoga
larını önlemek için, decJlet; bütün 
endüstrilerde liat kontrol itlerini 
Jüzenliyecelıtir.,, (Program mad
Je - 15). 

Bu kararlar endüstri.mizin tim
diye kadarkinden daha geniş bir 
devlet kontrt'lu altında çalıştrrıla
ca ğmı gösterir. 

Ekonomi Bakanlığı, teknik ve 
ekonomik yönlerden yapılacak bir 
kontrolun gerektirdiği inaan Ye 
bilgi unsurlarını az· çok toplamıt 
ve iı alanına girmiştir. 

18 nisanda çimento fiatları ü
zerinde alınan karar, devlet kon
trolunun ilk iyi verimi olmuıtur. 

Bu kararı bildiren genelgeden 
(tamimden) bir parçayı yapılan 
kontrolun mekanizmasını göster
'mek için buraya alıyoruz: 

"Memleket ekonomisini koru
mak üzere yabancı ülkelerden so
kulması yasak edilmiş olan çimen
tonun son yıllarda genel istihlaki 
"artmaya başlamış ve mevcud fab
rikalarlDllZ bu istihlaki karşılaya
bilmek için her an artan bir kud
retle bilhassa ıon zamanlarda a
zami kapuitelerine yaklapnıılar
drr. Bu müaaid vaziyeti gören 
Bakanlığımız çimentonun maliyet 
ve ıatıt Hatlarını tetkik ile aşağı
daki sonuclara varmıştır:» 

Bu sonuclarm en önemlisi çi
ınento fiatımn 26,5 liradan 22,5 
liraya inmesidir. 

Bizim bu betke ile söylemek is
tediğimiz endüstrinin her zaman 
devlet ko'ntrolunu beklemeksizin 
kendi kendini kontrol etmesidir. 
Bu olmadıkça yerli endüstri, türle 

(Sonu ı inci sayıfads) 

Adımız, andunızdır 

Türk ~ Yunan dostluğu 
Gene dış bakanlığına gelen B. Mal{simos 
Yunanistanın Balkan pakbna bağlılığını 

bir kere daha belirtti 

Yunan ve türk dış bakanları arasında iki memleketin 
sarsılmaz dostluğunu berki ten telgraflar gönderildi 

Atina, 14 (A.A.) - Dıt baka
nı Bay Maksimos gazetecilere aıa
ğıdaki bildiride bulunmuftur: 

"- Arsıulusal durumun pek 
karıtık göründüğü bir sırada dıt 
bakanlığım üzerime alıyorum.. Bu
nunla beraber. 
bu zorluklarm 
ergeç ortadan 
kalkacağını VQ 

kotarılmaları a .. 
cun barışını ku• 
vetlendirecek °' 
lan büyük Av • 
nıpa meseleleri 
için ergeç hoş • 
nudluk verici 
çözgeler bulmalC 
imkanı olacağı • 
m umuyorum. 
Çok şükilr, Bal. 
kanlarda, Yu .. 
nanistan Atina 
ve Ankara pakl 
lariyle çizilmit 

letlerinin hakikiğ asığlarına uy -
gun olduğunu İspat etmektedir ve 
Balkan uluslarının bunu daha bü
yük bir kanaatle gütmeye devam 
edeceklerine inanıyorum. Kom · 
ıumuz bulgar ve arna vııtlarla olan 

olan bir sıyasa BB. RüştU Arn ~ trr.rfcsfmosun Balkan palctınr imza/adrttmrr 
gütmektedir. Ve sırada bir arada çekilnıiş bir r~simleri 
bu bölgeae ha -
rış sağlanmıfttr. Balkan ulusla -
rı bununla övünebilirler. Ve bu 
paktların bağıtlanması için harca 
nan bir çok uğraşdann yerinde 
olduğunu isbat etme~eclir. 

Bu ıuyasaya bağlaşık devletle
rin dost ve kıymetli dış bakanla - · 
riyle sıkı el birliği yaparak.ısrarla 
devam edeceğim. Geçmiıteki de
neç sıyasasınm bütün halkan dev-

anl~mazlıl 1 ıq da hoşnudluk ve· 
rici bir surette kotardacağını ve 
bu suretle balkanlarda barışçıl uğ
raşın tamamlanacağını umuyorum. 
Bizim tarafımızdan bütün iyi niyet 
vardır. Yunanistanın bütün büyüli 
devletlere! olan bağlarım kuvvet
lendirmeye çalışmakta devam ed~ 
ceği ise mevdandadır.,, 

(Sonu· 2. sayıfada) 

-----~~--------... ··----------~~~-
Kaygılar bo§a çıktı 
-----~-------------

14 temm1_1z bayramı Fransada hadisesiz 
ve gürültüsüz olarak geçti 

Bir çok şehirlerde faşistler le halk yöneyi üyeleri 
. karşılıklı gösterişler yaptılar 

Paris, 14 (A.A.) - Halkçı yö
neyin gösterişi bu sabah montruj 
kapısı yanındaki stadyumda bü -
yük bir toplantı ile başlamıştır. 

Saat 9 da açılan bu ''barıt ve 
hürriyet kurulu,,nda illerden gel -
me ve yerli komiteleri oruntayan 
binlerce kişi bulunmuştur. Top 
lantı "insan hakları birliği,, baş -
kanı B. Viktor Bah'ın bir söylevi 
ile açılmıştır. 

Halkçı toplantı adına ıöz ıöyli
yen fen akademisi ikinci b~şkanı 
B. Jan Per'in, yazar B. Hanri Bar· 
büs, "faşizme karıı aydınlar,, ko
mitesi adına profesör 8. Paul Ri • 

vet, 88. Jan Senak, Leon Jonu, 
Julyen Rakomon, Ernest Perney, 
Pol For, Jak Duklo, Engesfor ve 
daha birçok :şahsiyetler tarafından 
söylevler verilmiştir. 

Nobel fizik ödenini alan Sor 
bon porfesörlerinden ve fen aka · 
demisi ikinci başkanı 8. Jan Peren. 
"komünist, sosyalist, radikal par
tiler dışında bulunan özgürlükle -
rini korumak, kardeşlik ve tüzt' 
umud1arım yerine getirmek içi · 
toplanan kadın ve erkekleri,, ıe 
lamlamıştır. 

(Sonu 2. ci sayıfada) 

Küçük Anlaşma Hah sburglann Avustur -
yaya tekrar gelınes ine baş eğıniyecek 
Prag, 14 (A.A.) - Yarı rea . 

miğ "Prager Press,, gazetesi, bir 
baş yazıda, Habusburgları sürgün
den kurtaran kanunun Küçük An
laşma hükümetleri arasında an -
laşmazlık çıkardığı hakkındaki 
yabancı haberleri yalanlamakta . 
dır. Bu gazete diyor ki: 

"Kiiçük anlaşma hiç. bir za -
man Hababurglarla barıt111ıya -
caktır. 

Yalnız onların tahta geçmele 
ri değil, böyle bir ihtimalin konu 
şulması bile kabul edilemiyecek 
bir feydir. Küçük anlaşma habs
burglara karşıdır. Çünkü onların 
Viyanada veya Budapeştede bu · 
lurunaları orta Avrupada belki de 
bütün Avrupanın dayanamıyaca 
ğı bir karışıklık ve bir kaygı doğu. 
ra.caktır. 

(Sonu 2. ci saytft1da) 

15, TEMMUZ 1935 P \Z-\RTESI 

Şill.tıgo, 1 ı ( rL4.) - Gere/..: su btU
kuıı ue gerek ·"wak clalgası yiiziirulen sı. 
kagoda 80 kişi ölmiiıtiir. 

Heı· yerde 5 kuruş 

Ba~llakanımız 

Karakösede 
Karaköse, 14 (A.A.) - Bat· 

bakanımız lsmet lnönü 13 tem . 
muz sabahı Muş'tan hareket ede 
rek Bulanık, Malazgirt ilçelerine 
uğramış ve akşam Karakös1;; ·, .! 
gelmiştir. 

Ekonomi Bakanımız 

Moskova yolunda 
Moskova. 14 (A.A.) - Bay Ce

lal Bayar ile yanında bulunanlar 
dün Kiyef' e varmışlar ve istas:;. ... :ı
da birçok yüksek işyarlar tarafın
dan karşılanmışlar, yarım saat ka
dar Kiyefte kaldıktan sonra Moa
kovaya hareket etmişlerdir. 

OtJNKU Sil OR GtJNU 

İstanbul talomı Atina llarma~ını 1-4 , gü 
reşçilerimiz macarlaı·ı 2-5 yendiler 

Ankarada Çankayayla berabere kalan Gençler Bir
liği puvan f azlasiyle Ankara lik şampiyonu oldu 

- Galatasaray İstanbul atletizm şampiyonu oldu. 
İzmir, 14 (A.A.) - Dün şeh

rimize gelen macar güreşçilerile 
güreşçilerimiz arasında güreşler 
yapddı. Sonuçları tunlardır: 

56 kiloda koca Ömeri macar 
Dohaymere sayı hesabiyle, 61 kilo
da macar Pombeni sayı hesabiyle 
Yaşar'a, 66 kiloda Saim sayı hesa
biyle macar Baron Beloya galip 
geldiler. 

kiloda macar T oro ile Ahmet ara
smdaki güreş oldukça çetin olmut 
ve Ahmet 19 dakika 14 saniyede 
ınacarı tuşla yenmiştir. 87 kiloda 
macar Dobuyu büyük Mustafa 45 
saniyede tuşla yenmiıtir. 

Son güreş macar ağır güretçİ· 
si Bodo ile Çoban Mehmet ara • 
sında yapıldı. Çoban 4 dakika 10 
saniyede macan tuşla yendi. 72 ikloda macar Ordun lsma · 

ili 59 saniyede tuşla yenmiş tiT. 7.S Wüki ~or Hıllerleri ı. üca ~a} 

Çankqa - Gençler bittiği maçmdan bı"r evre 

3ir ~ısır gazet~si İ'1g ilterenin Şap denizin 
· de ve Sudanda s üel hazırlılclarda 

bulunduğun u bildiriyor 

Habeş imparatoru İtalyaya toprak vermeye hiç bir 
zaman yanaşmıyacağıru bildirdi - · Habeşistandaki 

son hadise nasıl olmuş? 
Kahire, 14 (A.A.) - "Mısır,, 

adındaki dergide okunduğuna gö
re, Şap denizindeki İngiliz donan
ması daha da kuvvetlendirilmiş 
tir. Şimdi orada 30 parça gemi bu
lunmaktadır. Sudan'daki süel kuv
vetlerde birçok uçaklarla kuvvet ~ 
len dirilmiştir. 

.... ... . 
'• .. -... -
-

w ' 

Nevyork, 14 (A.A.) - Habet 
imparatoru Haile Selise Nevyork 
Taymis gazetesinin bir ıoruauna 
kartdık olarak bu gazeteye çekti
ği bir telgrafta, savaşın önüne 
geçmek için, ülkesinin her hangi 
bir bölgesinin yönetimini ltalya-

(Sonu 2. ci sa.yrlsda) 
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·ıııan e f1ıuclalıl< a < teşe dikka . 

Yazımın bu başlığı Alman
yadan gelen bir posta kartı
nın üzerine vurulmuş olan "Vor
sicht mit dem Feucr im Walde 
und Heide!,. damgasmın t:Ürkçeye 
çevrilmesidir. Ormancılığı çok i
leri gitmiş olan Almanyanm or
manlarına karşı gösterdiği özen 
işte bu dereceye kadar ilerlemiş. 
Almanya kendi memleketinde or
man yangımmn seyrek ve hem de 
pek seyrek olmasrna rağmen ge
ne çok dikkatli davranmakta ve 
hRlkı da dikkate çağırmaktadır. 

Almanya ormanlarının içeri
sindeki düzgün ve planlı yollarda 
yürürken karşınıza çıkan "Sıgara 
içmek yasaktır!" "Ateş yakmak 
yasaktır!" levhaları yetmiyormuş 
gibi, bu hatırlatmaklıkların alam 
ta mektuplarm ve mektup kartla
rının Üzerlerine kadar genişletil
miştir. 

Memleketimizde ise orman yan
gınları her yıl binlerce hektarlık 
ormanı silip süpürürken, biz hala 
bunların önüne geçmek için esas
tı tedbirleri alamıyoruz. Memle
ketimizde ormanların alevler içe
risinde kavrulmasının üç başlıca 
ı;ebebi vardır: 

1) Halkın ormana ve ağaca 

karşı olan sevgisizliği ve onun ne 
gibi bir ekonomik kıymet taşıdı· 
ğım ve yaşamak üzerine ne dere
ceye kadar etkin olduğunu bilme
mesı. 

2) Orma11 koruma örgütünün 
eksik olması. 

3) Orman yangımm meydana 
getirenlere karşı kuvvetli kanuni 
hükümlerin bulunmaması . 

l~tc saydığımız bu sebebler 
yüzünden her yıl binlerce lıektar
lık ormanlarımız alevlerin içeri
sinde kül olup gidiyorlar. Hiç şüp
he yok ki, her memlekette orman 
yangım meydana gelir; lakat 
bunlarm dereceleri arasında bü
yük farklar vardır. Biz bu farkı 

daha canlı bir surette be/itmek İ· 
çin Almanyadaki orman yangın
larını gösteren istatistik ile mem
leketimizdeki orman yangmlarrnı 
gösteren rakamları biribirlerilc 
karşılastıralım: 

Bavyera devlet orman yönet
gesinin orman istatistiklerine gö
re 1887 tarihinden 1924 tarihine 
kadar geçen 37 senelik bir devirde 
( 5117) orman yangım meydana 
gelmiş ve bu yüzden ceman (5570) 
hektarlık orman zarar görmüştür. 
1 atistiğe göre bu yangınları do
ğuran sebebler de şöylece ıralan
mıştır: 

Yangmlann Yangınları doğu
ran sebebler sayı .... ı 

54 Yıldırımdan 

Dr. ŞEREF lJRJ 

462 Lokomotif kw 1mın-

3,745 
671 
185 

dan 
Dikkatsizlik yüzünden 
Kast ile 
Sebebi bilinmeyen 

5117 
Memleketimizde orman yan

gın/arım doğru ve isabetli bir su
rette gösteren istatistikler olma
makla beraber, elde bulunan ra
kamlar da son senelere aittir. Bu 
itibarla alman istatistiklerinde ol
duğu gibi 1887 tarihine kadar ine
miyoruz. Biz ancak 1927 tarihin
den 1931 tarihine kadar geçen beş 
senelik bir devir içerisindeki or
man yangınlarının sayrlarrm ve 
bunların yaktıkları hektar mikda
rını göstereceğiz. 
1927 490 22.270 
1928 574 38,814 
1929 114 4 ,805 
1930 163 4,703 
1931 209 1,612 

660,444 
905,300 

87;131 
116,575 

98,100 

1550 78,204 1,867,750 

Bu iki memleketin orman yan
gı/arını gösterten istatistikler bi
biribirleri karşısına konulunca, 
memleketimizdeki orman ya.ngın
larrmn dehseti karşısında titreme· 
mek mümkün değildir. 

Almanyada (37) senelik bir 
devir içerisinde (5.570) hektarlık 
orman yanmış iken, memleketi
mizde (S) sene içerisinde (78,204) 
hektarlık orman yanmıştır. Eğer 
elimizde tam ve mükemmel ista
tistikler bulrınsa ve 1887 senesine 
kadar gide.bilmiş olsaydık, 37 se
nelik devir içerisinde kim bilir 
kaç milyon hektarlık ormanın a
levler içerisinde kaybolduğunu 
görürdük. 

Orman yangınlarının meyda
na gelmelerindeki sıklık ve yanan 
ormanlık sahaların genişlik dere
cesi türlü sebeblere göre değişir. 

1) Havanın gidişine, 
2) Ağaçların nevilerine 
3) Mevkilerin vaziyetine 
4) Hal km soravdan çekinmesi

ne ve ormana karşı olan sevgisine 
göre bir memlekette orman yan
gınlarının sıklığı ve genişlemele
ri değişebiliyor. 

Bu unsurlardan en önemlisi 
halk ile orman arasındaki olan il
gi ve onun ormana karşı olan duy
gusudur. Eğer halkımız ormam 
sever ve herhangi bir ağaca gele
cek zararı, oğluna gelecek bir za
rar gibi telakki ederse, orman yan
gınlarının adedi azalır ve hem de 
pek çok azalır. Bunun için halkı 

.aydınlatmak, tıpkı alman/arın 
yaptıkları gibi yapmak lazımdır. 

Bir Mısır gazetesi İngilterenin Şap denizinde ve 
Sudanda süel hazırlıklarda bulunduğunu bildiriyor 

(Başı ı. ci sayı/ada) 

ya bırakmak husu undaki her tür
lü önergeleri reddetmeğe dölen • 
diğini bildirmiştir. imparator, bu 
türlü etgerlik bölşelerinin ilerde 
büsbütün alınmak ihtimali oldu -
ğunu ilave etmektedir. 

ll<lbı·~istmıdald son lıiidi e lw
bc§ler'' göre mı:~ıl olnıu§? 

Adisababa, 14 (A.A.) - Bir habe~ 
bildiriğine göre Harrar'dan Didedauaya 
giden ita1yan konsolosiyle habeş asker
leri arasında çıkan hadise şudur: 

ftalyan konsolosu, i areti olınıyan bir. 
otomobil içinde sekreteri ile birlikte gi· 

derken bir atlı bölüğünun onünc geç · 
mek istemiştir. Yedekte olan atlat oto· 
mobilden firkiince askerler şoföre işaret 
vererek durmasını istemişlerdir. Komu
tan tarafından gönderilen adamın iste • 
ği üzerine, konsolos beklemeyi kabul et
miştir. Subay ve a kerlerin hareketi p k 
doğru idi. 

Hem bunlar otomobilin kime aid ol
duğunu da bilmiyorlardı. 

llabC§istana silcilı satılmıyor. 
Kopenhag, 14 (A.A) - Dış bakanı, 

Danimarka tarafından Habeşistana 1 • 
lah ve cephane satılması ihtimalini or
tadan kaldıran bir diyevde bulunmu ur. 

14 temmuz bayramı Fransada hadisesiz ve gürültü
süz olarak geçti 

(Başı ı. ci sayılsda) 
P9is, 14 (A.A.) - Saat 12,30 a ka

dar iç bakanlığına büyUk eyalet merkez:-

! rindcn gelen telgraflara göre bu saate 

kadar hiç bir hadise kaydedilmemiştir. . "' ... 
Paris. 14 (A.A.) - Bugunkü gösterl

ın el" oıı~rnfi krsmı Fr 71q'-nın her t '?ra· 

fmdan gelen altı yüzden faz.la uçağın 

açık gök üzerinde yapnklan gösteriş ol
mu tur. . "'. 

Marsilya, 14 (A.A.) - Burada iki 
gösteriş olmuştur. Bunlardan biri ha1k 
yöneyi diğeri de ateş salip kunılu ile 
ulusçu partiler tarafından tertip edilmiş
tir. Hiç bir hadise olmamıstrr. 

lo 
1 ür - yun an dostluğu 

(Başı 1. inci sayı/ada) 

Bay Maksimos bundan sonra, bu zor 
anlarda, bütün Avrupa memleketlerinin 
barışın kuvvetlendirilmesi uğrunda da
yanışık olduklarım ,en iyi çalışma §ek
linin uluslar sosyetesi tarafından ku· 
rulmu olan usul olduğunu ve bundan 
dolayı Yunanistanın bütün araçlarla Ce
nevre kurulunun kredisi ve otoritesinin 
yi kscltilmesine çalışacağını söylemiş, 

memleket içinde sükun lüzumunu kay· 
dederek Çaldaris hükümetinin bu uğur
da bütün güçüyle çalışmış olduğunu 

bildirmistir. 

Bakan bundan sonra ekonomik me· 
selelerden ve ulusal savganm memleket 
kredisini tehlikeye düşürmiyecek ve 
ne de ulusun vergi yüklerini artınnıya· 
cak olan finansal kombinezonlarla kuv
vetlendirilmesi lüzumundan bahsetmiş
tir. 

B. Maksimos yeniden dış bakanlığı 
ödevini üzerine alması dolayısiyle dış 

bakanımız B. Tevfik Rüştü Aras'a aşağı

daki telgrafı göndermiştir. 

Son Ekselans B. Tevfik Rüştü Aras 
dış bakanı 

Dış i lerinin yönetimini yeniden 
elime alırken ekselanslarına, kendile :1 e 

benim için daima kıymetli olduğu kad ~r 

aziz olmuş olan clbirliğine telmır başla
makla duyduğum hoşnudluğu bildiririm. 

Karşılıklı güven ve içtem elbirJiğimiz 
güzeyinde ilkönce Ankara ve sonra da 

Atina paktlariyle iki ülke arasında bo -
zutmaz bir dostluğun ve Balkan anlat
masının temellerini kurduk. Uluslanmu. 
arasında sıkı ve verimli bir birleşmenin 
bağlarım kurarken tek gayemiz büyük 
barış davasına hizmet olmuştur. 

Devamlı surette bu yüksek 
Ulkilye doğru olan düşüncemiz, bu ül -
kiilerin gerçekleşmesini aynı sevinçle gö-

recektir .Ban eserinden ve memlek •1 
rim.izi bağlıyan bağlann kuvvetle l 

mesinden dolayı haklı olarak grur duya 
biliriz. Beni, aynı ruh içinde sıyasamı -
zın gelişimine devam etmekle her zaman 
bahtlı göreceksini%. Ulusunuzun şeref ve 
genliği için bUtün kalbimle en eyi dile!t 
lerJ:ni sunar ve bayn dostluğuma lna:ı 
malanm ekselanslarından rica ederim. 

Makstmos 

Dış Bakanımız Bay Tevfik RUştü 

Küçük anlaşma ve 
Habsburglar 
(Başı ı. ci sayıl ada) 

ral Karol ve Pren Pol llab -
b11rglar nıe .. elcsirıi mi 

gifrü§mÜ§ler? 
Sinaya, 14 (A.A.) - Yugoslavya kı· 

rnllrğı naibi Prens Pol, General Kondi -
lisle karşılaşmak üzere Belgrada hareket 
etmiştir. 

Prensin Romanyaya gelişinin, özel 
mahiyette olduğu sanılmaktadır. Bunun
la beraber, Prens Pol'ün Kırat ile birlik· 
te iki hükümeti ilgilendiren meseleleri 
ve daha fazla Habsburglar meselesini 
görüştilğü söylenmektedir. 

Habsburglann tahtu çıkarılmaları ih
timalinin önUnU a1mak için küçük anlaş
ma hükümetleri arasında yapılan uzlaş 
maya karşı Romanya'nrn yeni bir durum 
almıyacnğı sanılmaktadır. 

ispanyada da /ırtmalor ve su 
ba.-;lcı nforı olm11~ 

Madıit, 14 (A.A.} - İspanya'nın 
bit çok yerlerinde zorlu fırtınalar boralar 
yağmurlar, kasırgalar ve su baskınlan 

olmu tur. Ziyan pek önemlidir. Havalar 
çok sıcak gidip dururken hissolunur de 

recede soğumuştur . 
*l) " 

Madrid, 14 (A.A.) - Gihon şehri -
nin aşağı mahallerini sıı basmıştır. Pem· 
peluna yakınında Çidakos suyu taşmış. 
ekinleri yoketmiştir. Saragos ile Pampo
luna arasındaki yol kesilmiştir. Birç 
hayvan ölmilşttir . 

Aras bu telgrafa afağıdaki cevabı ver
miştir: 

Son Ekselans B. Maksimos, Dış Bakanı 

Ati na 

c Ekselanslarının dost memleketin 
dı§ sıyasası başına dönmesi haberini 

hoşnudlakla karşıladım. Yüksek ödevi
nizi üzerinize aldığınız sırada bana gön 
dermek kayrasında bulunduğunuz tel -
graf beni pek fazla duygulandırdı. En 
içtem teşekkürlerimi ve canlı tebrikle· 
rimi sunarım. 

Antant kordiyal ve balkan paktı ile 
gerçekleştirdiğimiz tükcl dostluk ve ba
rış eseri; kurulmasını ba§ardığımız ve 
şimdiye kadar bu derece verimli sonuç
lar vermiş olan sağlam bağların bekle
diği parlak gelecek için güvenH bir ga· 

rantidir. Şahsiğ dostluğunuz benim i· 
çin sınırsız dercccd4 kıymetlidir. Emi· 
nim ki, gilvcn verici elbirliğimizin de· 
vamr bağlı bulunduğumuz büyük dava-

ya hizmet edecektir. Bu ruhladır ıki, şe· 

refli elen ulusunun genliği ve iki mem· 
leketi bağlayan her zaman daha sıkı 

bağlar için olan en hararetli dileklerimi 
sunar ve sarsılmaz dostluk hislerimi ta· 

zelerim. 
Tevfik Rüşdü Aras 

General Kondilis'in lıalya gezisi 

Atina, 14 (A.A) - B. Çaldaris, ba
sın üyelerine, general Kondilis'in İtal
ya ve Yugoslavya gezisinin özel E>ldu· 
ğunu söylemiştir. 

B. Çaldaris, B. Kondilis'in ihtimal 
ki İtalya ileri gelenleriyle birlikte her 
iki ülkeyi ilgilendiren bir takım mese
leleri gözden geçireceğini fakat ne sı· 

yasal ne de diplomatik hiç bir mese

leyi görüşmeye yetkili olmadığını ilave 
etmiştir. 

B. Kondilis Yugoslav devlet 
adamlarile gÖrÜ§Üyor 

Liyubliana, 14 (A.A) - B. Kondi· 
lis Roma'dan buraıya gclmişdir. İltas

yonde, yunan as.başbakanı, Y:ugoslavya 
sü ve deniz bakanı general Yifkoviç ta 
rafından karşılanmışdır. 

General Kondiliı hemen Balede ha 
rekct etmi,tir. Orada krallık naibi prens 
Pot ve başbakan ve dış bakanı B. Milan 
Stoyadinoviç ile buluşacaktır. 

Dağınık Juyuklar 

Çelwslovakyada talııl ıeldti 

Prag, 14 (A.A.) - Özel bir oosyete 
tarafından devletjn Jrontrolu altında l· 
dare dilen zahire tekitinin .kalmnsıns 
kabine karar vermiştir. 

HükUmet ,silel bir ergeyle bir buğ. 
day stoku meydana getirecek ve bunun 
depo ve yönetme masraflannı kendi il· 
zerine alacaktır. 

Bir 'dağ lcazası 
Bükreş, 14 (A.A.) - Brasov yakın 

lannda Moreni dağlarında bir çok gez . 
men taşıyan bir di~li dcmiryolu vago 
bir uçurumdan aşağı yuvarlanmış üç ki· 
şi olmüş, beş kişi de yaralanmıştır. 

ro\DYO 
ANKARA 

19.30 - Dişçinin saati 

19.40 - Musiki: 

GJUck hakkında birkaç söz: Nec
det Remzi 

GIUck- İphigenie auf Tauris den 
Gavotte 
GJück- Andantino 
Glück- Gavotte 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. • Ziraat vekfileti saati 

20.10 - Mus~ki: 

Orkestra konseri -pUikla-

20.30 - Dans musiki i 
20.50 • Haberler 

AVIJSTURY ~u \: 
H •• ~u~ni uiu olonu:.biJ l•tı:',(UI 

rwsrl olmuş? 
Viyana, 14 ~A.A.) - Yurdscvı.:r yö

ney genel sekreteri Albay Adam, Baş • 
bakan Şuşnig'in gcçiıdiği kaza h klundaJ 
radyo ile ikinci bir diyevde u tur, 

B. Adanı, yapılan ince• menin, oto .. 
mobilin makine kı mmda llir bozukluk 
oldugunu meydana çıkardı ını soyle -
miştir. Kendine gelen şoför, hic bir fe. 

nalık duymadığını soylemektedir. 
Büsbütün h arap olan otomobil, uz • 

mantar tarafından gözden geçirilmek 
üzere Viyana'ya götürillecektir. 

Arşidiih Otto'nun 8. Şu~nige 
çektiği telgraf 

Viynna, 14 (A.A.) - E ski Avustur -
ya Macaristan impnnrtorlçetJ Z ita ile 
Arşidük Otto dö Hab burg başb kan B. 
Şuşnig'e bir has sağlama telgrnfı çek .. 
ınişlerdir. 

B:ıyan Şuşnıg'in cenazesi bu un öğ
leden sonra Viyana'ya getirilecektir. 

B1RLES1K DEVLETLER'DE: 

.4 merilro Souyetlere borç 
verecelr nıi? 

Vaşington, 14 (A.A.) - Finansın 

eksperler, sovyetlcrin tekrar t krar iste· 
melerine rağmen, Amerika - Sovyet uz. 
]asması hükümlerine göre kendilerine ö
dünç verilemiyeceği fikrinde oldukları • 
m apaçık sövlemi lerdir. 

Sovyet Rusya Anıerilradan .!JO 
milyon dolarlık mal alacal~ 
Vaşington, 14 (A.A.) - Sovyetlcr, 

bu yıl iç~risinde en az 30 milyon dolar .. 
hk mal satın almayı Amerikaya adamı§-. 
tardır. 

Al .. 'l'tlANY A,DA ı 

1 ngilıere Almantan gene 
umkınya uğrattı 

Berlin, 14 (A.A.) - Dış Bakanlı. 
ğınrn rcsmiğ çevenleri Sir Hor'un avam 
kamarasında verdiği söylevd n duyc· k-
1arı umkmyı bildirmektedirler. Bu çe • 
venler, Sir Hor'un, yalnız gencl gUven .. 
liği tavsiye ettiğini, buna varmak "ıio 

alınacak pratik kotarma yollarım göster •• 
mediğini söylemektedirler. 

Yan resmiğ "diplomatişa politişe 
korespondanr,, diyor ki: 

.. Almanya prensip olarak iş birliği 

fikrini redd~tmemiştir. Fakat birçok um. 
kırı1ardan ve başansızlıklardan ders alad 
alman hilkUm~t adamları, bazı fedakSr .. 
tıklar karşılığında olsa bil'!, yeni bir me
tot kullanmayı ve hiç bir işe yaramad.1;
!an anla§ılan eski metotlannda ısrar et
memeyi daha doğru buluyorlar. 

Alman politikasmın doğruluğunu is . 
bat için alman - Polonya paktı ve alman 
- İngiliz deni.ır andla masını gösteren bu 
gazete, Avrupa ban ı için Almanya'da, 
l>undan daha f~zta bir çalışma istenilemt• 
yeceğini yazmaktadır.,. 

Gündelik 

ENDÜSTRiDE KONTROL 
(Başı 1. ci sayrfada) 

bütünlüğü içinde sempatik bir ig 
kolu olmaktan u~klaşacaktır. 

Yer yer, vakit, vakit endüstri
mizdeki kalite eksikliğinden ve '":3.t 
yüksekliğinden sızlanmalar olu
yor. Bu dağnık sızlamşların bütün 
endüstri için karşın bir his uyan.!ır
drğını sezmek güç değildir. 

Türk yoğaltmanınm büyüli 
kütlesi çiftçidir. Bunlar, ürünleri· 
ni dünya piyuaaında satarken ile
ri teknikli memleketlerin ucuz 
maliyetine uyuyorlar. Türk yoğalt;. 
manının endüstri mallarını da u .. _3 

almaları gerektir. Endüstride fir.!, 
ancak, teknik ve finansal zorağ
larm çizdiği sınırlar içinde ola
caktır. Kazanç hırsının kabarta
cağı bir değer, - devlet kontrolun
dan kurtulamamakla bcrab r - en· 
düstri için yıkıcı bir teh1ikedir. ~iz 
endüstriden kendi kendini kontrol 
etmesini isterken, özel asığlarına 
en uygun yolu göstermiş oluyoruz. 

Kemal O 'A 
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Kitalllar ve 
kitallevleri 

Nüfusumuza nisbetle kitablarımı· 

ua satı§ azlığından §ik§yet edildiğine 
ııksık rastlarız. Ve bu alanda ne ka
dar geri olduğumuzu anlatmak için nü
/usu bizden az olan Balkan devletleri
nin tirajları gösterilir. 

Meğer kitab satı§ı işinde en geri 
olan biz değilmi§iz. En medeniğ ve ile
ti kültürlü Avrupa devletlerinden birı 
ıaydığrmız Polonya'da, bizimkinin iki 
lcatı olan nüfusuna ve bu nüfusun bi
zimkine bakarak çok daha fazla olan 
aydınlar nisbetine rağmen. kitabların 

tirajı bizdeki gibiymiş. 
l§te bir polonyalı yazarrn bir bet-

lceslnden parçalar: 
"Bir kitabcıya kitab satışlarının ne 

halde olduğunu sordum. - Kitabına 

göre, dedi. Büyük sükse yapan bazı 
eserler.in satışı 5000, 6000 "efsanevi., 
ralı:kamına yaklqır. 

Ortalarına gelinoe, tiraj 1500 ü pek 
eeyrdc geçer. Bu da hakikiğ satı ra

kamları sayılamaz. Kiğıd fazlası bilyilk 
bir far.k yapmadığı iç.in 1000 - 1500 
basılan kitablarrn çoğu ancak 500, 600 

tane satılır.,, 
Aıağı yukarı bizde de durum böy

ledir. Memlekette okuma bilenler sa
yısının yıldan yıla artmasrna rağmen, 

~konomik buhran ilerledikçe, kitab sa
tışları azaldı. Ôyle ki birkaç yıl önce 
görülen canlr kitab basma işi, son za. 
manlarda birdenbire duruverdi. 

Polonyalı yazar, memleketinde ki· 
tab satışlarmın bu acınacak halindea 

bahsettiği yazısında "Halbuki, diyor. 
Polonyada 10, 1 I bin okumaevi vardır. 
Yalnrz bunlar bile, orta değerde bir ye
ni romanın binlerce satılmasınr !rağla
malrydı.,. 

Ben de, bır zaman önce, edebiyatın 
kitab satın alınmak suretlle korunma. 
sı gerekeceğini anlatan bir yazımda 

aynr fikri ileri sürmüştüm. Lise, orta 
okul ve ha/kevlerininkiler de hesaba 
katılmak şartile memleketimizde 500 
kadar i~e yarar okumaevl bulunduğu
nu sanıyorum. Bunların, kendilerindea 
beklenilen ödevi tamam olarak b~ara
bilmeleri için iki §eye ihtiyaçları var
d1T: Oturma yerlerinin rahat, temiz, 
aydınlık ve sıhiğ olması. 2 - memle
ketin bir değeri olan bütün yeni kltab 
gazete ve dergilerinin burada buluna
bilmesi. 

Bugürı okumaevlerimizin bu ilci 
şartın hiç birine IByıkiyle sahib olma
dığını ~öyliyebi/iri?.. Bir yandan, oku· 
nıaevlcrinin yapı bakumndan modern 
bir lıale sokıılmasına çalışılırken, bir 
yandan da, b1111ların gelişi güzel yığrl
mı~ bir kitab deposu halinden çıkarıla
rak içinde faydalı ve lüzumlu bütün 
eserlerln bulunabileceği hakikiğ birer 
bibliyotek haline getirilmelerine önem 
vermeliyiz. 

Yeni çıkan her değerli eserden bQ
tün kitab e\•leri için birer tane alınma• 
sı hem bu kitabevlerinin değerini ve 
buraya koşan halkrn sayısını antıra. 

cak ve hem de, satı~ azlığı yii.zünden 
bugün ba~ılamamış kalan birçok eser
lerin kitab haline gelmesine imk§n ve
rccektr. 

Bir kalkrnma devre.)ine girmiş olan 
kültürümüz için bu, başarılması büylJt 
faydalar verecek bir iştir. 

Yaşar NABi ----·-----
Bir sazlık yüzünden bif"
birine giren köy halkı 

Konya, 14 (A.A.) - Beytehir 
köylerinden birinde bir sazlık yü. 
zünden köylüler araıında büyük 
bir kavga olmuttur. Kavga sonun
da 22 kiti hafif be! kiti ağır suret
te yaralanmıştır. Hükümet ite el 
atmıt suçlular yakalanmıştrr. 

Kı~dviran çekirgedeı:ı 

temizlendi 
Konya, 14 (A.A.) - KızılYi -

1'4ln bölgesinde çekirg~ ç&kmıt İte 
de yapılan 1&ftf sonunda bu çe'f· 
l'e çeJmıtedee temizlenmi!tir. 

u ı ll l:ı SAYIF'A~ . 
DünliÜ İstanbul ga -
zeteleriııin ),a~yazı -
)arından özetler 

iÇ HABERLER 
te B. Ab1di11 Da-

Cumhuriyet ver, Almanyada 

sıyasa tahsili yapmı:.i Bulgaristanın sı
yasa doktorlarından B. Asen Bojinofun 
dünkü Cumhuriyet gazetesinde Trak
yamızı fatiyen uzun bı'r yaZ1sım ele 8-

llyor: 
c Balkanları yalnız Bulgaristanla 

Yugoslavıyaya veren bul~ar doktorun 
yazısında samimığ olmadığını bütün 
Makedonyayı yutmak hırsiyle yanan 
Bulgaristanm bugün Yugoslavyanın e
linde bulunan yerler-den vazgeçtiğine 

kimsenin inan.mıyacağını iki tyıldanbc -
ri bulgar - türk dostluğunda görülen 
gerginliğe bizim değil tamamen kcn -
dilerinin sebeb olduklarını, başta bü -
yük önder olduğu halde bütün türk u -
lusu ve tiirk basınının Bulgaristana 
gösterdiği dostluğa bulgarların katiyen 

layık olmadıklarını, gene Bojinofun 

Bulgaristandaki türk azlıklarına karşı 

yapılan iyi muamele hakkındaki yazı -

zısının da yanlış olduğunu türk azlı -
ğınm Bulgaristanda gördüğü acı mua -
melenin apaçık meydanda bulunduğunu 
ve Bulgaristanla Yugoslavya arasında· 
k.l anlaşmaların hiç bir zaman bizi af • 
nirlendirmediğini, çünkU türk ulu9G -
nun, gerçekten dostlarınm dostlukları -
na inanmakla beraber, her ı,eyden ön -
cc kendine ve kendi gücüne güven -
mektc olduğun.u yaızyor. 

Ve bu yazıların ancak bulgar doıkto
runun yazılarının bir kısmına ccvab ol 
duğunu ve ged kalanına yarın da de
vam edeceğini ilave ediyor.,, 

ZAMAN lzmit fabrikası, 

gazete kağıdını i· 
yl yapabilirse bundan tam bir tecimtl 
alanda faydalanılabileceğini ve gazete 
kağıdını ucuz verebilir~k Yunanistan 
v. Bulgaristanın yakın bulunmamız do/a
yı&iyle bizden a/abilecelderini, eğer bu 
ikl memlekete çıkat yapılabilirse fabri-

kanın gazete tflıdı yapması her iki 
ylSnden çok kazançlı ve Q0« lrarlr bir iş 
ol•c•lrnı yuryor. 

Tan ve Kurun'da b&fY•Zı yoktur. 

Konyada beş buçuk kuru
şa satılan halk elaneği 

Konya, 14 (A.A.) - Uray fı -
rıncılara halk ekmeği adıyla kilo· 
su bet buçuk kurup bir Çetit ucıiz 
ekmek çıkartmıştır. 

. 
Dünkü spor haı·eketleri 

(.anlmya - Geıu .. ..J.er birliği nı<ı{'l 
Çankaya - Gençlerbirliği dun Mu

hafız Guci.ı alanında Ankara birincilıgi 

için son maçlarını yaptılar ve birer sa· 
yı ile berabere kaldılar. Aldıkları pu -
vanlara gore Gençlerbirliği bır saıyı 

iıstünliıkle 1934 - 1935 yılı Ankara a

yak topu bırıncisi oldu. 
Bu önemlı maç tam saat 17.30 da 

Muhafız Guçlü B. Sedadm yargıçhgiy
le başladı. Çankaya takımı: Vensan, 
Fuad, Abduş, Hilmi, Nihad, Rasim, 
Mustafa, Fethi, Oman, Ömer, Osman· 

dan; 
Gençlcrbirliği takımı: 

Cihad, Asım, Mitat, Ahmed, Ra· 
sim Ahmed, Selim, Salahaddin, 
Ali Rıza, Münir, Niyaziden kurulmuş

tu. İlk v:uruşu Gençler yaptılar ve 10 

dakika kadar arkası arkasına akınlarla 
Çankaya kalesine indiler. Sonra iki ta· 
kımın baskısı da denklefti. Bir iki kor 
ner oldu. Çankaya ve Gençlerin akıncı· 
tarı bu fırsatları kullanamadılar. Yir
minci dakikada durum değişti. Çanka· 
ıya daha acar oynamağa başladı. Ciahd 
bir kaç tehlikeli golü kurtardı. En son 
24 üncU dakikada bir karışıklık arasın· 
da tutulmaz bir şiltle Çankaya birinci 
ve sonuncu sayısını yaptı. Bundan son· 
ra Gençlere bir bezginlik geldi. gelişi 
güzel oynamağa ba§ladılar ve bölUmü 
O - 1 yenilmiş olarak bitirdiler. 

İkinci bölümde üçüncü dakikada 
Gençler beraberlik sayılannı yaptılar 

ve bundan kuvvet alarak iyi bir oyun 
oynadılar. Yirmi dakika kadar süren bu 
baskı bir sonuç vermedi ve Gençler git· 
tikçe kesilerek kalelerini koruyamıya· 
cak hale geldiler. Hele oyunun aon on 
bet dakikasında şampiyon bir takıma 
yalnştıramıyacağımrz bir duruma düş· 

tUler. Çankayanın özveren 90cuklan 
hep birden ileri atılarak gol yapmalı: \. 
çfn var kuvvetlerile çalrfblar. Fakat •O· 
nu deği~tiremediler. Oyun beraberlikle 
bittl. 

Gençler birliğini pmpiyon olduğu 

ıçin candan kutlularız. Ancak, bu tıt· 

kımla TUrJdye birJnelliklerinde iyi bir 
sonuç alamıyacaklarmı hatırlatrru. Ta· 
knnı kurmakta yanılıyorlar. lçlerlnıte 

artık cmckclye ayrılmaları şart olanlar 
var. Kutublln y8netim binılunun tak· 

mr gençleştirmesini ve Tütıldyc birinci
liklerinde Ankaranın ytizünU güldür · 
mesini bekliyoruz. 

Altırwrdu kuliibiinde 
Altınordu spor kulübü bu hafta için

de kurultayını toplayarak yönetim k •
rulunu yenilemi tir. Kurultay başkctn· 
lığına Dr. Cevdet, Genel kaptanhğa Or
han Şeref, Genci sekreterliğe Osman. 
sağışmanhğa Muammer ve yönetim di
rektörlUğüne Hamdiyi seçmiştir. 

Ankaranın ilk spor kurulu olan Al
tınorduya başarılar dileriz. 

lsıanbııl - Aıina 
İstanbul, 14 (A.A.) - Tören kısa 

sürdü takımlar karııtaştıkları zaman İı -
tanbul karması şöyle sıralanmıştı. Bedü 
• Yaşar, Lütfü . Reaşd, Esat, Fanık · Nl 
yazi, Münevver, Rasih, Şeref, Fikret. 

Yargıç: Faik Salfilıattin. 

İlk hücumu a'tinalılar yaptılar. Ya a
nn uzun bir vuruşu topu uzaklaştırdı. 

Sağdan Fikret'in güzel bir fUtu avuta 
gitti. Oyun ilerledikçe İstanbul karma 
takımının bundan önceki maçtan daha 
dilzgün ve dinamik oynadığı görillUyor· 
du. Atinalılar bu sefer iyi seçitıni§ ol:ın 
hUcum hattımızın akınlarını durdl ık 

için çok zorluk çekiyorlar. 

14 üncü dakikada sağdan Münevver
le Niyazi'nin paslaşmasiyle kaleye kadar 
inen top Milnevverin ayağiyle Rasihe 
geçti ve gUzel bir eşape ile Rasih blze 
ilk gotu kazandırd.L 

Oyun sert olmıya başlıyor. Atinah -
lar favullil oynuyorlar. Yarğıçm ceza 
kararlan bir etki gösteremiyor. 24 Uncu 
dakikada atinalıların soldan bir hücu
mu sırasında açıklarının güzel bir ep.· 
peaiyle ilk sayılarını kazandılar. 

Oyun aynı hıda devam ediyor. Re -
şad yaralanarak çekiliyor. 

34 Uneil dakikada Niyazi çolr gOr:el 
bir ini§le topu çizgi hizasından ortaladı, 
Raaihin gilzel bir şutiyte karma takımın 
lklncl aayıeı kazanrldL 

İkinci devrede riizgin ve gilnefl •· 
kasına alımt olan talmmmız çok daha t•y. 

gun bir duruma geçmi§d. tllı:: alanı f ıtan
but yaptı. Keslten bu akından IOtlra atf. 

nahların bir iki alanını gördilk. 

Bu d~rede fstanbul takımı ağtrbaaa

rak sonuna kadar egemen oynadı. Fakat 
fazla gol çıkaramadık. HUsnU topallıyor, 

Reşad alandan çekildi. Yargıç bu sert 

Ötey gan"Ira sayımnaa Gui lrğitlm EnatltOsl rttsfm-t§ JU1>fl!slnfn nrimti çaıışmaıarım l>lldirmiştı'lc. Yuk.ardaki 
e:)11nler bu fUbe talebelerinin ~rglsfni ooradaki çoJc lrıymetli ve sanat e~ri efyayı göst.trmektedir. Altta, gem• re . 

sinı-i~ ~ub~si talebeleri uraftndun okuı bahçesinde yapılan ~uzel kulüp odası görütllvl)r. 

oyuna engel olmak için birçok ceza k.ı
rarlan veriyor. 

Bu devrenin ikinci goffl açık bir pen
altıyla 17 inci dakikada kuanıldt. MO -

nevverin bomba gibi bir fUtu da dördün· 

eli ve aon golü kaydetti. İstanbul karma 
takımı böylece oyunu 4 - 1 alandan l:a· 
zanmış olarak çıkıyordu. 

Galatasaray atletizm fD.nJ piyona 
İatanbu1, 14 (A.A} - Dün ve bu -

gün yapılan İstanbul atletizm birind-

likleri müsabakalarının sonuçlan fUD .. 

]ardır: 

110 metre engelli ko u: Y.clib 

(18,4) saniye birinci, Ra.Jid ikinci. 
Oç adun: Zeki (13,13) metre birin

ci, Melih ikinci. 

Yunan usulü disk: Naili (56.46) 

metre birinci, Veysi ikinci. Bu dcrec.o 
ıyeni Türkiye rekorudur. 

10 bin metre~ Remzi (34,51,6) ela • 
kikada' birinci, Niyazi ile.inci. Bu de .. 

rece yeni Türkiye rekorudur. 

100 metr~: Bctikt~taD Raif (U,2) 

birinci, Beşiktaştan Naci J.k.inci, Feoıer

bahçedcn Müfahharn üçüncU. 
200 metre: Raif (23,4) birinc.i, Jle • 

nerbahçcden Milfahham ikinci. 

400 metre: Galataaaraydaıı MU.1111 • 
mer (54,4) birinci, Galat.Maraydan .S.. 
ha ikinci, Be§ikta§tan Cemal UçUndL 

800 metre, Galatasaraydaıı Saim 
(2,6) birinci, ikinci Ziya, Güne§tell Slıid 
tiglincU. 

Diak, İatarı.bWapordm Veyel bldııı • 
cl {42,4) - yeni Türkiye rekıonı -

ikinA:i Ga:latasaraydan Naili. 

Glllle: 1stanbulspordan V~ (11, 
87) birinci, Galataaaraydaa Naili 6lrind. 

5000 melte, Güneşten .llabud ,(16.281 
birinci, Galatalı&ı'aydan Teoibaddll Dı:ıioo 

ei, Betilrtaftan Recmi UçüncU. 

Uzun atlama Betiktaştası Ze.1d Cl,45 M' 
bir.inci, Feneri>abçedea Cihad UdDd. 

Yübcıe Mı.m: Feaedıebçedea Ci • 

had (l.74) biriad, ~- ikind, lleUb 
llçliodl. 

Sırıkla ylik.lelt atlama: Galat-.ay
dan Petlal (3,50) birinci. Bu derece ye.. 
ni Tilrkiye ~korudur. 

(4xl00) bayrak birinci Befiktat (46.Z). 
ikinci Fenerbahçc, üçüncü Galatasaray. 

Genel sıralamada Galatasaray 52 pu
vanla birinci, Beşiktaş 46 puvanla ikin
ci, Feneroahçe 24 puvanla Uçüncli. ı .. 
tanbulspor dördünca, Güneş beşinci. L 
B. K. altıncı geldiler. --.. ··-
Havacıhğnnıza yardun 
çalışmaları ilerliyor 
Tokat, 14 (A.A.) - Hava ku

rumuna yardnn yolunda ilbaym 
b&§k.anlığında toplanan komite 
haftada iki kere toplanıp hava 
tehlikesini bilen üye yazmaya bat· 
ladı bugüne kadar 7000 tiralık 
yüken kaydedilmiştir. Üye yazımı 
devam etmekte ve çalıtmalar T o 
kat ilinin bütün bağlantısında ile.-. 
lemektedir. 

İzmir hattında işliyen 
yenibirvapuruınuz 
lzmir, 14 (A.A.) -Vapurcu -

luk aoıyeteainin lzmir yoluna &Jll'· 

dığı Tarı vapuru ilk olarak lima
nımıza gelmit olduğundan vap""" 
da dün bir öğle !Öleni verilmiştir. 
Çağrılılar vapurdaki temizlik •e 
düzeni beğenmislerdir .. 

Yeni yatılı okullaı 
Tokat, 14 (A.A.) - Kad\npa 

zar ve Dökmetepe kamunla~ı mer
kezlerinde köylü çocukları için 
modem birer yatılı okul v~mlma
ıma baflandı. Dökmetepedekinin 

1 
temel taşı ilbay tarafmdan koo -
mut bu törende hazrr bulunan köy
lüler sevinç gölterisi yapmıştl1'. 
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Ekonomi bahisleri: 

Niçin endüstrile 
şiyoruz? 

Dr. ORHAN CONKER 

Avrupada. Amerikada yer yer birçok 

fabrikalar lrapanırken biz hafta, ay geç· 

meden UJkemizio dirlü noktalarında 

J'efll fabrikalar açıyor veya temelleri· 

ni atıyorm. tık bakışta anlaşılamıya· 

cak gibi görülen bu durum yüz yıllar

• lllrmilf olan bir luıllmulrğm ortadan 
lraldmlmasmdan başka bir teY değil-

dir. 
Türkiyeyi endüstriyel ülkelerin ya-

plltlarına her zaman için açık bir pazar 

olarak bırakan kapitülasyonlar ve batı 

tekniğine z.amarunda uymamış olmaklı

j11111% ülkemizi ancak toprak ürünleriy
le geçinir ilkel bir duruma sokmuştu. 

Geçen yüz yılın başında Avrupada 

buharın buluomnı üzerine birkaç dev

let endüstrılerini bu yeni kuvvete daya

carak genıJlettikçe genişletmişlerdi. Bu 

devletler hem endüstrilerine gereken 

bammaddeleri ucuzca bulmak, hem ya

pıklarını satmak iç.in acunun dört kö

,csinde sömürgeler veya tekniği geri 

kalmış ülkeler aramışlar ve bunlan bir 

takım bağlarla kendilerine bağlamış. 

lardı. Yabanclların osmanlı imparator
luğundan bu yolda faydalanması başlı
ca kapitülasyonlarla olmuştur. 

Gerçi gümrük resimlerini yüzde 8 

den yukarıya çıkarmak için yabancıla· 

rın iznini almamız gerekiyordu. Tabi

iğ bu izin istenildiği zaman verilemez

di. İfte böylel~kle tezgihlarımu birce 
birer durmuı ve Türkiyede yalnız ya· 
hancı yapıkları satılır olmuştu. 

Genel savaşa kadar sürmüş olan bu 
durumda acun devletlerini iki grupa 
aynlnuş olarak görürüz. 

Bir yandan tekniği ileri, kapitali bol 
ve geri ülkelere yapıtk yetiştiren dev
letler; 

Diğer tar~ftan tekniği ilerl.ememit, 
kapitali kıt ve yalnız toprağın ftrdi
ği ile geçinen devletler. 

Türkiyemiz ne yazık ki bu ikinci 
grup devletlerden biri idi. Ve yabancı
lara göre biz hep höyle lcalacaktık, kaJ
mağa kasanıktık. 

Tarihin pek az gördüğü büyük bir 
adam tam vaktinde yetişerek önce ül
kemi7.in ortasına kadar sokulınu§ olan 
düşmanları kovdu. Sonra da ilerleme
mize engel olan kapitülasyonları orta
dan kaldırdı. Gene bu büyük adam, dı
şarıya karşı Türkiyenin özgürlüğünü 

sağladıktan sonra modern bir devlet ve 
ulusun yaşaması için gereken bütün de
ğişikleri. yenilikleri yaptı ve yeritti. 
Bugiin bütün doğu ülkelerine örnek ol-. 
duğunu biz türklerin göğüslerimiz ka

Lararak gördüğümüz bu ilerleyiş hare
lretinin ._on evresi ekonomik bUtilnlil
iümüzü sağlamak için giriştiğimb: en
dUstri savaşıdır. 

Bugünkü tiil'k nesli, ulusumuzu tim· 
.tiki düzeyinden daha ~k ytıbeklere 
çıkarmak ödevini Uzerine almıt mutlu 
bir nesildir. Bu onurlu ödeve hepimiz 
ft'Vlde sartlırıken ıurasını unutmayalım 
ki bütün acun tiirlı: ulusunun bu alan
da da başarı elde edip etmiyeceğinl gör
mek için merakla bekliyor. 

Tilrkiyenin kurulmakta olan güç-
111 endtistrisi Lozan'da bize : "K.apitU
laayonlan kaldırmanızı onaylıyoruz, 
çünkü nasıl olsa geçireceğiniz finansal 
w ekonomik gUçlilkler sonucunda on
ları fazlasiyle geri alacağımıza eminiz ... 
diyenlere her zaman için susturucu bir 
cevab 018.caktrr. 

Tt)HK 
f:O(llKl~ARI 

T Ü R K K U Ş U'na 
tıcucu iiv~ vazrlrnız 

ULUS 

l l Y a~~ncı gazetelerde okud~kla--;ı~ız , 
Tuna paktı 

Yazan: Virgini.o Gayda 

"Ciornale d' ltalia,, gazetesinin baş. 
yazan bu yazısında, Tuna paktının, es
lcidenberi güdülen A vwıturyaaın ege
ı.aliğiai güven altına almalı ıayesi 

içinde buclandırllmasını iHri .sürmek
tedir. B~tan qağı ita/yanın görilfüaii 
g6sterfta bu yazıda, A nıstarya berban
gi bir tehlike brşısında talacalr olur
•. Frama ile ltalyanzn birlikte bare
lcet et~leri için yapılaıı aalqma he
ri nele durulması çok dikkate değer bir 
m<"seledir. 

Tuna konferansı ve Tuna paktı ne 
olacaktır diye sorulup duruyor. Dü
zeltme çarelerinin yavaş yürümesi, ön
ceden hiç bir ~ kestirilememesi bü
tün güç meselelerin alın yazısıdcr. 

llkönce, iki nokta aydınlanmalıdır. 
Tuna paıktı, f talvanm can attığı bir 
mesele değildir: herhf~de İtalya, bu 
pakt ile ilgileri olan memleketlerden 
daha çok bir istek beslemektedir. Tu
na paktı, Avusturya meselesinin başka 
bir çığıra sokulm.ısı, daha geniş bir a
landa yer alması demektir; Avusturya 
meselesi arsıulusal bakımdan da yalnız 
İtalya asığlarına değil, aynı zamanda 
İngiltere de aralarında olmak üzere, 
bütün Avrupa memleketlerinin asığla
rına dokunmaktadır. Bu hakikat, Stre
sa'daki italyan - fransız ve İngiliz bu
luşmasında B. Musolini tarafından u
·zun uzadıya anlatılmış ve Eden'in ge
çenlerdeki Roma geziıninde yeniden 
tekrar edilmiştir. 

Başka memleketler, biç biri par
mağmı bile krpudatmadan, Avusturya· 

nın alın yazısı için bUyilk kaygu gös

terileri vaparlarken. İtalyanm, 1934 

temmuzıında tez elden ve dölenli ola
rak kınavlı bir rol oyn81D1f ohnarnıwı, 
Avusturyarun. yalnız İtalya için Al

manya ile ucwz bucakat% bir anlapıaz

lrk meselesi olduğu demek' değildir. 

Avutıturya meselesi, Avuaturyanın top
rak bütünliiğil ve uyaul egemenliği 

meselesidir. Bu toprak bUtünlüğilnUn 

her borulufU, kuvvetlerin ve Avnıpa
dm durumJann büyük ölçüde yer de

ğiştirmesi demek olacaktır. Böyle bir 
yer değiştirme iee ilkönce, İtalya asığ 
bölgesine komşu olan bir bölgede ken
dini hissettirecektir; fakat ertesi gün 
bunun sonucları başka alanlarda da 
kendini gösterecek ve dolayl6iyle fran. 
sız ve ingiliz a.sığlarma da ziyanı d~ 
kunacaktır. İşte bunun için Avuttturya 
me5elesi, geniı bir anlamda olmak üze
re bir Avrupa meaelesidir. 

••• 
Bu iki nokta apaçık ortaya konduk· 

tan sonra, Tuna paktmm tarihçesini 
tekrarlamak belki faydalı olacaktır. Bu 
yıl ikinci Ununda, italyan • fransu 
andlatması aonucunu veren Muaolini • 
Lava! görilftneleri yapılırken. birçok 
meseleler arasında. Avusturya meaele
ainde birge bir tavur takınmak için de 
UYllfulmu§tu. Avuaturyamn egemenli· 
ği yahut da toprak bfltiinIUğU ihtima· 
liğ bir tebdid altında kalınca, alınacak 
tedbirler baklı:ında, İtalyan, franaıır: ve 
A vuaturve bilkilmetlerinfn birlikte g6-
ril§meleri isteniyordu. Bu duruma g&
re, her iki hüldbnetin de bu meselede-

ld bıirge görütlerine uygun olan Avın
turyanm korunması için bir fransı.z -
İtalyan andlqmaaı, 7 ikinci kinun 1935 
tarihindenberi vardır. Ancak Fransa 
bu andlaşmaya öbür Tuna memleketle· 
rinin ve hele üç küçük anlaşma devle
tinin de katılması h~teğini ileri aUrdü. 
Fransı.z hilkümetinin bu anlaşılır iste· 
ğinden, dengeyi ve sebebteri, Avustur
yanm toprak bütünlüğüne ve eg~nli
ğine dayanan Tuna arsımazhk paktının 

plinı ortaya çıktı. Genif ölçüde olmak 
ü.zett dütünülmüş olan bu pakt, fran
sız - italyan paktını tamamhyacak, yok
sa onu hükümden düşürecek değildir. 

Bu proje Stresa'da gözClen geçiril
di ve gerçekle§lnesi için bir Tuna kon
feransmın yapılması ileri s6rüldii. Çok 
akrmsar oian B. Flanden, konferansın 
2 mayısta toplantıya çağrılmasını öner
geledi. B. Musolini. Stresa konferan
sının baskanı c;rfativle ltatrlmrş hü1<ü-

hazırlıkları 
metleri konferansa çağırma işini üze . 
rine aldı. Bu hakikat, yetecek ölçüde 
aydınlanmamış olan kamoy da, B. Mu
solini'nin bu konferansına önayak ol
duğu, bu işin insiyatifinde öbürlerin
den çok payı bulunduğu, meselenin 
aoravmı yil.klendiği etkisi uyandı. Bu 
etki baştan apğı temelsizdir. 

Stresadan sonra Tuna konferansının 
hazırlığına ba§landı. Bu pli1ım gerçek· 
lef111Csinde fransız isteğini yerine ~
tirmek için elbirliğiyle çalışmakta ltal
va lı:ıvanç duydu; hele Lehistan, Avus
turya ve Macaristanm da katılması için 
çok uğraştı. İtalya, Lehistan, Macaris
tanın katı1mak prtiyJ-e, yoksa uydu
rulduğu gibi Almanya değil, pakta gi· 
receğine kanağat getirdi. Macaristan. 
böyle bir katılma için üç şart koştu. 
Bunlar, bugün artık bir hakikat halini 
almış olan Yugoslavya ile olan anlaş
mazlığın Cenevrede kesin olarak düzel
tilmesi, silahlanma meselesinde eşit 
hakkının tanınması ve yağdarsıma ta
nnnı ile ilgili olarak yabanct ülkelerde 
kaluııf olan macar azlıklarının korun
ması hakkının taıumr idi. İtalya, kesir. 
bir uyuşmayı mümkün kılabilecek bir 
surette macar ve avusturya isteklerinin 
akla yatar bir sınır içinde olmasına cca
hJtı. 

Fakat küçük anlaşma devletleri ıııe

seleyi hiç de sadeleştirmiyen ve düzel
mesini kolaylaştırmıyan önerge karşı· 
lığında bulundular. Küçük anlaşmcı 

devletlerinin belli başlı istekleri, Avui· 
turya ve Macaristanın silahlanma me
selesindeki e.ıitliğini, bu ild devletin 
kilçilk anlqma devletleri ile karııhk
lı bir yardım paktı yapmalarına bağb 
bırakmaktır. Bundan batka küçlilı: an· 
Jqma, İtalyanm, Romanya da katılmak 
suretiyle biltnn balkan devletleri ite, 
içinde karıılıkb yardnn ykUmil de o
lan bir saldırmazlık paktı yapmasmı 

istiyor. 
Önceleri düşünülen plin bir yağdar

aıma plinı idi; Jrartılıkh yardımdan 

eöır: geçmemişti. Yoğdaı\ıma meııfiğ, 

Dı,ılııklı yardım ise müspet bir yüküm
dür. Yükümün biri her tnrHl yağdar
umadan uzak kalmalı:, öbüril de her 
harekete karıpnak demektir. Evrensel 
bir kartıhlı:b yardım. karpsında. hllkil· 
metl~rin çok zorlu bir durum içinde 
bulundukları üsnomal ciddiğ olan bir 
meseledir. Doğu paktı işte bu mesele 
dolayısiyle, önceden istenildiği biçim
de yaptlamamtşttt. 

••• 
Balkanlar, dolaynriyle ltalyanm n

zerine alması istenilen yükümler, ap· 
açık olarak Tuna projesini apakta ve 
önceleri düıünillen plinı tanınmaz bir 
biçime sokmaktadır. İtalya, Yunanietan 
ve Tül'kiye ile olan dostluk paktlarmr 
geni9leterek bunun içine Yugoslavyayı 
da katabilir; fakat, gerek coğrafya, ge
rekse özleri bakımnıdan biribirlerinden 
ayn olan bu meseleleri bir kalıba da
kemez. Balkan me9Cleleri, temel ve ga
rantisi, Avuaturyanın toprak bllt6ıı18· 
ltıne ve egemenliğine dayanan Tum 
paktmm kuranıma yUk olmamalıdır. 

N&ye ZOrb11r Saytung. 

- Demek sillblar kallczyor? 
- Evet, tecim ~emilerinden. 

Bultı:aristancla esen 
lıava 

3 temmuz tarihli Franklurter 
Saytung gazetesine Solya'dan ya
zılryor: 

19 Mayu arıtımı 

Geçenlerde sıyaaa.1 ka)kınma kuru
mu olan "Obnova,, dağıtıldı ve bqmda 
bulunan eubay da yenidecı lutaaına gön
derildi. Obnova'nm üzerine almlf ol· 
duğu ifler bir takım bakanlıklara ve
rildi. Bu tedbir, bugünkü bulgar duru· 
munu aydınlatmaktadır. Toşef hüküme· 

ti yavaş yavq 19 mayıs rejimini arıt· 
maya giriıiyor. Halka yeni fikirler aıı
lamak üzere kurulmuş olan Obnova, bu 
rejim için çok önemli idi; çünkü bu, 
Kimon Georgiyef hükümeti iş başına 

geçtiği zaman yalnız baıına kalDUf o
lan subay birliği ve SvenocuJarm hal
kı kazanmak için kullandıkları bir pro
gramla çalıııyordu. Bu iş, güvensizlik 
besliyen bulgar köylüsüne karşı üste 
almmıt bir ödev idi. Bu işi başar· 

mak için ise sekiz ay çok az ve kısa 
geldi; bunun arkasından gelen Zlatef 
hükümetinin üç ay aüren hükümet yö· 
netimi de açıktan açığa aksamıştı. Bu 
böyle olmakla beraber bu yetkili rejim 
başlangıçta epice işler başarmııtı: Dev
let içinde devlet demek olan Petriç hü· 
kümetini kaldırdı; borçlar kanununu 
çıkararak köylünün ekonomik durumu 
nu kolaylaştırdı. lıte bu barelı:etlerle 

Obnovanm propagandası kendine yer 
yer bazı elverişli alanlar bulabildi. Hal
kın parti grupları içinde kalmq olan ıı
yaaal kmav kuvvetleri 19 mayıs rejimi· 
ne kartı dtlşman tavrı takındılar. Sara· 
ya gelince, oraeı da, aryasal i§lerle aıf· 

rapa subaylara karşı sempati beslemi
yordu. Toıef blikUmeti it batma geç· 
tiği ır:anan larabn bildiriğinde bili 19 
aıyıe rejimini tanıyan bir deyif bu· 
lunması taktik sebeblerden ileri gel
mektedir. Kuvvetini bili kaybetmemit 
olan subay birliğinin korunması lizun
geldiği kanağatı büküm lilriiyor. 

Bu aralık Sofya garnizonunda aıya
saJ itlerle ilgileri olan subay birliğinin 
birçok üyeleri ilbayhklara gönderildi· 
ği gibi, hükümet de, sıyasal programı
nı yeritmek için kendinde kuvvet his
eetmektedir. Netekim Obnovanın da
ğıtılması, 19 mayıs hareketin • 

de sıyasal yerlere getirilmiş olan 
ıubayların sandalyelerinden kaldı· 

rılarak kıtaları batına gönderil • 
meleri de bunu ispat ediyor. Bu 
suretle Totef büldimeti programının 

i)k kısmını başarmq ve ııyasal soravın 
halk yığmlarına dayanan aıyasal par· 
tilere yüklenmesi için lbımolan ilk 
prtlan bazırlamıı oluyor. 

Ancak, bUkümet, böyle bir adımı 

atmaktan çekiniyor; bu çekingenliğe 
bak verdiren daha bkçolı: güçlükler var • 
Memleketin en b&ytlk partili olan köy
ıtı birliğinin lstedili gibi, 19 mayıa 1934 
de kaldınlmıt olan duruma yeniden ge· 
ri mi d&nmeti? O duruma dönmeğe 

kartın olan birçok eebebler var. later 

(La Repüblik - Paris) 
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bir inanla, isterse taktik sebebler do
layısiyle olsun, B. Sonkof'un ulusal 
sosyalist hareketi ondan yana çıkmıya• 
caktır; B. Kimon Georgiyef arkasındaıı 
gidecek ve 19 mayısın arıtımını yap
mak istiyenlerle uğraşacak olan par· 
tinin ne kadar büyük olacağını önce
den kestirmek güçtür. Ancaık her şey .. 
den önce, kendisine içten gelen bağlar• 
la bağlı olan subayları ile birlikte ar• 
ka planda duran B. Damiyan Velçef 
hila bir tehlike olduğu gibi subay bir· 
Uğinin yeniden işlere karışması da ih· 
timalin dışında değildir. 

Subay birliği 

Hükümetin, subayları Ubayhklara 
göndermesiyle güddilğü gaye, B. Da· 
miyan Velçefin ııyaaal etkisini azalt• 
maktadır; fakat açılan yeni yerlere 
gelmekte olanlar arasında, hükümetin 
de hiç haberi olmadan birliğe ve bir· 
tik önderine bağlı olanlarm sayısı, öbür .. 
lerind~ daha az değildir. lıt.e B. Da· 
miyan Velçef bu bakımdan biikümetterı 
üstündür; B. Velçef, kendisine bağlı o
lanlardan her birinin ne ite yarıyaca• 
ğmı yakından biliyor; çünkü kendisi· 
nin süet akademi direktörü bulunduğu 
sıralarda hepsi de kendi talebeleri idi. 
Buna kartı bUkUmet, kime güveneceği· 
ni bilmiyor. Bundan dolayı ordunun 
kışlaya dönmesi işin dış yüzünden bir 
başarı gibi görülebilirse de, sıyasal dil· 
§Üncelerinin gerçekleşmesi için, bun
lar, Velçef'.in bir emriyle yeniden kı· 
hçJannı çekmeğe hazır bit" halde bulun
maktadırlar. 

B. Damiyan Velçef'i yalnız bir bo

zutçu ve birliği de bırslarmı doyur

mak istiyen bir silrll subay diye gör• 

memeli; B. Velçef, idealizm ve sonv 
duygueu tqryan bir devlet adamıdır. 

O, subayların arya.sa ile uğrapnalarm

dan, ordunun aryuaya lı:arlflDUIDdaa 

doğacalı: tehlikeyi pek iyi -bilir. Bana 

bir sıraamı getirip demi§ti ld: .. Artık 

batka bir çare kalmadı; çtınldl devlet:ft 

bulgar köylüsünUn, bulgar devletiniıı 
genlik ve yoksulluğu ile hiç bir ilgial 

olmıyan " yabus a1.nca ,,. undalya 

arkasından kotan. bulgar topraklan 

içinde ikinci bir hUlı:Omet olan Mab. 

donya hUlı:i1metinl tanıyan kimselerden 
kurtarmak 11.zımdır_,, 

İtalyan - habeş anlaş -
mazlığı hakkında 

Deyli Meyl ne diyor ? 
8 temmuz 935 tarihli Deyll 

Meyi' den: 
Amerikanın italyan - babeş anlaş. 

mazlığma karışmamak kararını verme• 

al ve bunu bildirmesi, bizi, bili köle• 

ler tutan bir memleketi korumak içiıı 

bilyillr: bir devlet ve eski bir bağlaşığı· 

mızla harb etmeğe silrüklemelı: iıtiyen 

kana ausamı1 "barııçılara,, güzel bir 
6mek olmalıdır. 

Kellog paktını ltalyaya hatırlatma• 
amı istiyen Habetistana verdiği cevab
da Amerika. meselenin yargıçlar ko
misyonunda kotarılacağını umduğunu 

bildirmiştir. 

Vaıington. daha doğrun, bu mese• 
lede kendisinin Ugileneccti bir taraf 
olmadığını ıöyJemek latanittir. 

Herhalde Amerikan kamoyu bu k2 v· 
gaya Amerikanın katıtmıaımı onaylay:t• 
ma.z. 

İngiltere halkı da bizim bu İfe karı,. 
mamu yolunda hiç bk dilek besleme· 
mekt~dir. 

Ortada değeri olmıyan bir azınlık 
vardır 1d bunlar, doksan dokuz türlil 
t~dbir atmamızı istiyerek bu memleket· 
teki duyufları dışarda yanlış tanıtma· 
ğa sebeb ve bu yUzden tehlikeli olmak
tadırlar. 

B. MusoJini cumartesi günil söylemit 
olduğu söylev bu türlU düşünen insan
lara gayet yerinde bir cevab vermiş ol· 
du. 

İngiltere sürekli olarak, İtalya için 
st"mpati duymaktadır. 

Uluslar Sosyetesinin genel sekreteri 
bugün buraya geliyor. Öyle umarız ki 
lurada yapacağı değetler sırasın n b•ı 

noktanın ~endisine anlatı1acağını ııma· 

nz. 
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Bursa da kız sanat enstitüsü sergisi 

B,.eğlid~ Cumurt)e-ı ~ 

Bursa (özel aytarunızdan) burada· 

ki Nccat:ibey kız sanat enstitüsünün 

ecneıi ksergisi törenle açıldı. Açılma 

~reninde komutan General Saip Ce

wad'le. llbayırnız Fazlı Güleç ve bir-

90k çağnlı bulundu. İlbaymuz, &ergi 

ahı kordeleaini kıcacırken: Okulun her 
711 geliten çahşmaamı kıvançla anarak 

daha ziyade geli~ğinden umudlu ol

duğunu söyledi. Bundan sonra sergiye 

Pildi. Okurların bir yıl lçıinde yap

•• 'it-lan güzel işler dört büyük aaloıw 

siıldet~iler.i burada gerek parti gerekse 

halkevi spor bölge başkanları tarafın

dan büyük bir ilgi ıle karşılanmışlar

dır. Parti ilyönkurul başkanı saylav 

B . Sadi Konuk sporcularla w:un boylu 

koDU§lllUŞ ve Cıendilerini Çekirgedeki 

Gönlüferah oteline konuk etmiştir. 

Sporcular ıerefine bir şölen verilmiştir. 

Bu tölende as şarbayla kulüb başkanla

rı -.e bölge bafkanı da bulunmU§tur. 

Şölenden 8()llla biskletçiler özel araç
'vla UJudaia çüarılmışlardrr. Varış -

Karadeniz Ereğlisin de canlı bir bayındırlık çalı~ması var 

Ankara bt~letçnerinJıı d• gira'lli Bursa yarr~ından ,,)fr görünüş 

doldurmuştu. Bu işlerin her bim temiz 

ft. titiz bir isteğin belgesi idi. Hele 

ppka, dantel, moda, çiçek ve yemek 

ifleri çok beğen.ildi. 

Bursada her yıl büyük bir sanat 

hadisesi olarak karşılanan enstitünün 

.ergisi bu yıl da aynı ilgiyi kazandı. 

Halık, bu okulu; kızlarımızı modem 

'birer n kadmı yıetiştirmeıktıe olmaeı 

bakımından çok seviyor. Serginin bir 

köşesinde yapılan grafik de gösteriyor

du ki : okula en çok devlet işyarlarile 

işçi aylelerinin, daha sonra ıırasilc za. 
bit ft tecimer ayleMrinin kızları de
vam ediyorlar. 

Bisiklet yarışları 
Ankaradan şarmuza bisiklıct ya

r ! arı yapmaya gelen Anıkara gücü bi-

lar Atatürk atadyomundaki pisttıe ya· 

pılmıştır. 101 tur üzerine 40 kilometre· 

liık yarışta halkevi başkan.ile büyüık bir 

seyirci kalaablığı bulunmuştur. Yarış

ı.arı bisiklet federasyonundan Cavid 

yönetmiştir. Ankara Güciinden Niyaz.i 

yarıım ortalarına doğru aahadan çekil

miş Bursadan Nuri de 72 tur yaptık

tan sonra yarışı terketmi§tir. Yarış bir 

aaat 14 da.kika S saniye silnnüş son 

turlar çak heyecanlı olmuştur. Birin

ciliği Anka arGücünden Orhan, ikin

ciliğıi gene AıW.ara Güelinden Eyup, 

O.çilncülllğil de Galib kazanmışlardır. 

Bursadan Bekir beş tur farkla dördün

cü gelmiştir. Resimler An.karalı konuk

ları müsabakada ve Uludağda göster 

mekteclir. 

Ereğli (Özel) - Altı aydanberl E
rcğlide canlı bir bayındırlık çalışması 
vardır. Devrek ilçesine giden ıoseden 
başka şimdiye kadar hiç bir tarafa yo
lu olmıyan Ereğlimiz şose tarzında ye
niden şu yollar açılmıştır : 

l - Ereğli - Alaylı • Suludere - Ka
dunezarı, 

2 - Devrek şosesinin 24 üncü kilo
metresinden Başviran - Kaydq, 

3 - Devrek şosesinin 17 inci kilo
metresinden Kühistan - Dağyolu yöne
tinde Zonguldak, 

4 - Ereğli - Balı - Keşkel - Kandilli. 
Bu yeni yolların uzunluğu toptan 

100 kilometreyi bulmaktadır. Bu yollar 
hep köy kanunu hükümlerinin yeritil

mesi suretiyle ve pek az harcayla mey
dana getirilmiştir. Şimdiye kadar yol· 
suzluk yüzünden bir tek otomobili ol

mıyan ilçemizde bugünlerde bir otomo
bil belirdi. Yeni ilçebayımız B. Müm
taz Arkan bu devri.mil çalıpnalariyle 

halkın büyük hoşnudluğunu kazan
mıştır. 

Belediye de canlıdır. H\ikümet kona
ğının yanında ve pek güzel bir yerde 
bulunan garibler mezarlığı devediken

lcriyle bir hayvan otlağı olmaktan kur
tarılmış, güzel bir park haline getiril· 

~· BöyleHkle Ereğli halkı akşamları 

temiz hava alacak ve oturacak bir ka~ 

musal bahçeye kavuştu. 
Ydlardanberi bakımsızlık ylirUnden 

yolları bozulmuş olan bağlık suyunun 

toprak bonılarr demir borularla değiş
tirilerek kasabanın su ihtiyacı aıhhiğ 

bir şekilde karşılanmış oldu. Bir takım 
bozuk kaldırnnlar da düzeltildi. Yeni 

Sergiden bir k~e ve Buna lCıs llmtitırstJ talebeleri IJğretmenleri fle birlikte 

yıl bildcesine de au yolları, kanara, kal
dırım ve 1ağımlar için krediler konul

du. 
Yalnız Ereğlin'in bakikiğ kalkınma

sı proje halinde bulunan Ereğli liman 
ve dcmiryolunun yapılma~ma bağlıdır. 

Çoğunluğu kömür ve deniz işçileri olan 
Ereğli halkmm ekebileceği toptak pek 
azdır. Topraklar dağlık ve ormanlık· 

tir, otlak da yok • 
tur, Bu yüzden 
Eregli ancak tecim 
iglerrinin çoğalma -
siyle gelişebilecek· 
tir. Halk, şimdi. 

dört gözle liman 
ve demiryoluna 
bekliyor. Ve mem· 
leketin her köşesin
de göriilen geniş 

bayındırlık hare -
ketleri yanında E
reğlinin bu haya -
tiğ ihtiyacının da 

ergeç karşılanaca -

ğına inanıyOT. 

Son yıllarda Ereğli'de çilek eJcimi 

ilerlemiştir. Bu yıl ilçemiz İetan:bula 

100 bin kilo kadar çilek gönderdi. Ta· 

fI11 itleri yoluna konabilirse çilekçilik 

için Ereğlide bUyUk gelişim imkinları 

vardır. Buranın vişneleri de güzeldir ve 

Bibliyografya 

Yeni Adam 
4 temmuz tarilhi 49 uncu aayısında 

şu yazılar vardır: İsmail Hakkı (Biz 
kültür nedir anlaşılsın istiyoruz) , Kı~a 
benkidler), (Anlaşılmıyan futbol), (Fa

zilet iddiası tanımıyorum), (Yurdse
ver hükümdar), Sıyasa acununda olan
lar, Sovyet Rusyada basın, 22 inci 
asırda dünya nüfusunu 6 milyara çık
maktan ne kurtarıyor? Dante, Gençlik 
için biiyük tehlikeler var mıdır? Vah
det Gülteılrin: (Münekkid çekişmesi). 
(Halk üniversitesi), (İçtimaiyat). 

Değişişler 

Latin klasiklerinden Ovid,in "Letı 
M~tamorphoses., adlı eseri Bay Salih 

Zeki tarafından "Değiıiılcr., adiyle 

çilekten eonra İatanbula bir hayli 

ne de gönderilmiştir. 
Ereğlide özel bir konserve fa.brik 

aı var. Yapıklarının güzelliği ve lezz 
ti her yanda kabul edilen bu fabri.ka 
kapitalinin azlığı yüzünden işini da 
fazla genişletemiyor. YıJda en çok ot 

bin kutu yapabiliyor. Ereğlide geli 
m.ck imkiııWI gösteren ve daha bı=:' 

Pbi birçok çalışma alanlan .ardır : 
kat bunlara bugün için engel olan 
karda da eöylediğimi• gihi limansul 
demiryolsuslulc vıe bpitalsizliktir. 

Herhalde Ereğli türk yurdu içi 
ileri için büyük umudlar veren bir 
çedir. 

tilrkç.eye çevrilerek "'Dtin ve yar 

aerisinin 27 inci aayısı olarak ç 
mıştır. 

Humanist kültürün belli 

eserlerinden olan bu :kitabı okurları 

za tavsiye ederiz. 284 sayıfa fiatı 

kuruştur. 

IF.ıtati~tik 

istatistik, karakteri rasyonel 

ekonomik olan devrJmizde büyük 

önem kazanmıştır. Bu bakımdan, h 

kesin istatistik ilminden az da olsa 

fikir edinmesi lazımdır. İşte An 

Li.cae'in İstatistik adlı eseri bu h 

meti görebilir ve Bay Suphi Nuri 

eseri dilimize çevirmiş olmakla küt 

hanemize ~eğerli bir hizmette bul 

muştur ... Dün ve yarın,, serisinin 17 

ci &ayısı olarak basılmıt olan bu e 

30 kurtıf fiatla aatrlmaktadır. 

{!LlJS'un romanı Tefrika: 122 iyi oldu, çünkü hayvanları cezalandınnak- Papas, ayağını bir sürii beze sarmış, yü- ye kadar inip hadiseyi iyice incelen: 
karar verdim. Köyün alanında üstüste Y, 
mış olan halk bağırıp çağırıyordu. Bun 
ortasında duran şarbaylık üyeleri son:ı 
dan gelecek olan jandarmayı bekliyorlj 
Kiliseye çıkan merdivenlerde on kadar 
pas, elleri ve kollarını sallaya sallaya 
nuşuyorlarclı. Hükümet işyarlannm ge 
sine kadar kilise kapanmıştı. 

San Michelenin kitf hı 
tan çok çekinirim ben. .zü neşe içinde, yatağında oturuyordu. Oda 

Zaten başka işlerim de vardı. Don <:"1i~a- papaslarla dolu idi. Bunların ortasında da, 
çinto ile yakından ilgili idim. Hayatını ırc~ heyecandan dili ağzından bir karış fırlamış 

Türkçeye çevıren: Nasubı HAYDAR bildig·im için ölümü hakkında da. b.ılgı- olan Mariya Porta Lettere duruyordu. Don 
Vazan: Aksel MUNT 

siz kalmak istemiyordum. Don Gıyaçınto, Giyacinto, San Kostanzo kilisesinin orta-
Scrt hükümler vennek lazımdı. Maymun- adanın en zengin adamı olarak biliniyordu. smda, sırtındaki tören rubalariyle, yatarken 

lar da_ çoc~~.~ gibi, kumandadan önce emre Saatte yirmi beş liret ~eliri olduğu ve ~yur- ateş çıkmış ve tabut yanmıştı. Oradakiler-
baş egmegı ogrenmelidirler. Billi gittikçe ken bile bu gelirin devam ettiği söyle~yo~- den bir takımı, Don Giyacinto'yu yakmak 
sıkıntılı bir hal alıyordu. Orada benim ege- du. Yoksul köylülerin nasıl son metehkle~· için büyük mumlan şeytanın devinniş oldu-
men olduğumu, bir kere yapmış olduğum ni ellerinden aldığını, zeytin ürün ve~e?ı- ğunu, bir takımı da bu işin, San Kostanzo•-
gibi onu bu sefer de kemendle yakabyabile- ği zamanlar, kiralarını ödiyemediklerı ~çın, nun gümüş heykelini çalmak istiyen bir hay-
ceğimi, elimdeki kırbacın onu döğmek için onları nasıl yurdlarmdan çıkanp attıgmı, dut çetesi tarafından yapıldığını söyliyordu. 
olduğunu pek iyi biliyordu. Kuyruklannı artık ona para kazandırarnıyacak kad~ .k~ Papas, mumlan devirenin şeytan olduğunu, 

ak B·ır · aö-acmı çepeçevre kuşat cadıklan vakit, onlan açlıktan ölmelen ıçın çünku·· Don Giyaçinto'nun son dakikalarım 
sallı yar • 1 ının ° - nasıl kendi başlarına bıraktıgw mı yıllardan-

.. kl · de bunu biliyor ve vic böyle alevler i<";inde geçireceğine her vakit mış olan kope enm - beri görüyordum. Ne ben ve ne de başkaları -
b d umdan pek hoşlanıyor inanmış bulundugw unu söyliyordu. danlan rahat u ur - onun kimseye beş para verdiğini görmüş, 

lardı • Köpekler, başka birinin döğülmesin- işitmemiştik. Uyku arasında öldürmek gi- Mariya Porta Lettere'nin anlattık.lan 
den zevk duyarlar. . ~i~ ~ bir insana yapabileceği en büyük akla daha yakın görünüyordu. 

Birdenbire Eliza, haykıra hay~a ellen- ıyilıgı, bu kan emiciden esirgemiyecek olur- Don Giyaçinto akşam dualarım okurken 
ni karnına götürdü. Ben ve ~.akçı.yale ~aşı- sa onun adilliğine artık inanamazdun. Gidip şeytan pencereden görünmüştü. Adamcağız 
rarak, onu.. tam vaktinde, kulubesındekı ya- eski dostum, Kapri papası Don Antoyo'yu korkusundan bağmnağa başlamış, yetişen-
tağına gotürürken Baldassare de ~be .~~~?ı- görmeğe karar verdim. o benim öğrenmek ler onu yan baygın bir halde alıp yatağına 
ıu alm, _a koştu. Ağacm yanma donduwguın istediğimi, biliyordmn ki, bana öğretecek yatırmışlar ve biraz sonra korkudan titreye 

Yüzü ciddiğ, bana doğru ilerliyen şaı 
"Evet, bütün olup bitenler çok doğn: 
Sabahleyin kiliseyi açmağa gelen onu 
man içinde bulmuş, tabutun konulmuş c 
ğu masa yan yarıya yanmış, tabut da o 
ça zedelenmişti. Değerli işlemeli kadifı 
tü ile Don Giyaçinto'nun yakınlan ve 
çocukları tarafından gönderil,." on iki 
çelenkten geri kalan bir avuç küldü. T 
tun yanında duran dört büyük şamdaı 
üçü yamyordu, görünüşe bakılırsa örtü~ 
teşlemek için dördüncü şamdan hir alça 
rafından devrilmişti. Bu işin şeytan 
danmı, yoksa kötü bir insan tara 
yapıldığını kesin olarak söylem 

\'akit liil~i'nin ortadan kaybolmuş oldugunu halde idi ve çünkü o, tam yarım aSll', Don titreye can vermişti. 
gördiim.Bu,onuniçind~e~,be~nım=·=-1~·ç~in~d_e~p_e_k~-G~iy_a_ç_in_t_o_'n_un~' -anı~ansı~-z~d-üşman~~ı~ol~m_u_ş_tu~· ~~~-B_u~iş_be~n_i_p_e_k~il-gı_·ı_en_d_ir~dı_·ğ_i_i_çi_n~K_a_p_rl_·~~~~~~~~~~~-<-'-~~~--

sızdı.,, 
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Asken Faorikalar Umum Müdürlüği.ı 
i 

'Satın Alma Komisyonu ilanları 

!LAN 
Bir sene zarfında Kayaş istasyonuna gelecek ve gide

cek 1500-2000 ton eşyanın vagondan tahliye, fabrikaları
mıza nakil ve fabrikalarımızdan Kayaş İstasyonuna nakil 
ve vagonlara yükletilmesi. 

Tahmini bedeli 2200 lira olan yukarda yazılı 1500-2000 
ton eşya nakli işi 24 temmuz 935 tarihinde çarşamba günü 
saat 14 de askeri fabrikalar satmalma komisyonunca acık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Sartnamesi parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
165 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona müraca-
atları. (1651) 1-2841 

KİMYA MALZEMESİ 

Evvelcede ilan edilip pazarlığa tehir edilen ve tahmüı 
edilen bedeli (100,000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 12 ağustos 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 15 de pazarlık ile ihale edilecektir. Sartname be!? 
lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (6250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ye saatta komis 
yona mü: acaatlan. ( ı 749) 1-2967 

60TON DEVRİ DAİM YAGI 

Tahmin edilen bedeli (22800) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü S<!tcn alma komisyonunca 30 temmuz 935 tarihin
de sah gi.inü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talipler 
muvakkat teminat olan (1710) lirayı havi teklif mektup
larım mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vcrmele· 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatta komisyona mü· 
racaatları. ( 1 748) 1-2968 

1000 - 2000 TON MAZOT 

Tahmin edilen hN''"li (70 000) - (140,000) lira olan yu
karda mikdan ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar 
umum Müdürlüğü satmalma komisyonunca 30 temmuz 
935 tarihinde sah günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname (7) lira mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (8250) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkl1r gUnde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkfır gün ve sa-
atta komisyona müracaatları. (1747) 1-2969 

ULUS 

111U•Wl~--l!lllll•RUllllnııııllllRml!llllllUllllli:ı:lllllllH~lll~llllllliltM.;~:i1111111r.ıtlllilllt!llll'l;ıtlUlllllWl<lilMl~li!:;Q1llQllll 

Mi ili Müdafaa Vekaleti Sa tın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (20) kalem baytan alat ve malzeme 

kapalı azrf usuliyle satm alınacaktır. Bedeli (6800) lira
dır. İhalesi 19. 8. 935 pazartesi günü saat 11 dedir. İstek
liler evsaf ve şartnamesini almak istiyenler bedelsiz ola· 
rak M. M. V. satın alma komisyonundan verilecektir. Ek
siltmeye gireceklerin (2490) numaralı kanunda gösteri
len vesaikle ve (510) liralık teminat ve teklif mektubları 
ile birlikte belli gi.ın ve saatinden en az bir saat evet M. M. 
V. satın alma komisyonuna gelmeleri. (1536) 1 - 2673 

iLAN 1LAN 

1 - Erzurum ~arnizonu 
için ı.soo.ooo kilo pelit odu
nu kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 25-7-935 per· 
sembe günü saat 10 da Er 
zurumda Kor. Satmalma ko
misyont1nda vapdar<\ktır. 

3 - 1tk immc para~ı 1688 
lir::ıchr. 

4 - Şartnameler adı ge
çen komisvondan alınır. 

5 - Eksil tmcye girecek 
ler inanc mektup veya mak 
buzlarivlc birlil-te teklif 
mektuplanıu ihale saatm 
dan bir saat evvel Er7.urum 
da Kor. Satmalma koınisyo 
nuna vermeleri. (1715) 

1-2907 

iLAN 
1 - 49.225 lira kar~ıhğm 

da Kamyon Karöserisi ka
palı zarfla yaptırılacaktır. 

2 - İhalesi 20-7-935 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - Şartnamesini 24 7 ku
ru"a almak ıstiyenler her 
gün kom; yona uğrayabilir 
ler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte 3691 li· 
ra 88 kuruşluk muvakkat te 
minat mektup veya makbuz
larını havi teklif mektupla 

Ecza <lat ve malzeme kay
dına mahsuc; 13, 14 formadan 
ibaret (500) adet kitap pa
zarlıkla bastınlacaktrr. Pa
zarlığı t 7-7 935 çarşamba 
güni.i saat 14 dedir. Bu ki
taplara sarfedilecek kağıd 

sıhhat i~leri dairesince ve
rilmek sartivle beher forma 
sının tabiyesi (45) lira tah
min cdilmistir. 

İstekliler kitap örneğini 
görmek ve ızahat almak ü
zere sıhhat işleri dairesi bi 
rinci şube Müdürlüğüne mü 
racaat ve pazarlığa girecek· 
lerin belli gün ve saatm!ia 
M. M. V. Satmalına komis
yomma gelmeleri. (1716) 

1-2906 

İLAN 

1 - Hepsinin tahmin e -
dilen fiatı 2010 lira olan 50 

M. mikabı goknar tahtası 10 
M. mikabı çam dilmesi 300 
kilo ambalaj çemberi 20 kilo 
kur-un mührü l O kilo kur · 
şun teli 5 kilo galibarda a 
çık eksiltme ile satın alına 
caktır. 

2 - ihalesi 25. 7. 935 per 
şembe günü saat 14 dedir. 

3 - İlk temınat 150 lira-
dır. 

Devlet Demiryolları ve L;manları Umum 

Müdürlüğü ilanları 1 
nnı ihale saatmdan bir saat 
evvel M. M. V. Satmalma 
komisyonuna venneleri. 

(1583) 1-2753 

4 - Şartnaınesinı para -
SlZ almak istiyenleı her giın 
eksiltmeye girecekler ilk 
teminat mektup veya mak · 
buzlariyle ihale saatında M. 
M. V. Satınalma komisyo · 
nuna gelmeleri. ( 1671) 

İLAN 

Muhammen bedli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 
25 temmuz 1935 perşembe günü saat 15,30 da kapalı ı.arf 
usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 4214 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tavin ettiği vesikaları. kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince ise girmeğe kanuni manileri bulunma
dığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
karlar komisyon reisliğine vermeleri taznndır. 

Bu ise ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde Ankara 
ve H?v1:ırnasa vezn'!lerinde ~atılmaktadır {1658) 1-2860 

İLAN 

Belediyeye ait muhasebe binasının lağam ve lağam 
borulan ke&if mucibince yaptlnlacak ve tamir ettirilecek
tir. lstekliltrin 26.7.1935 cuma günü levazım direktörlü
ğüne gelmeleri. Keşfi (117,5) ve teminatı (9) liradır. 

(1198) 1~2875 

t tanhul Sıhhi Miies e eler artırma 
ve ek. iltmeKomisyonundan: 

Cinsi Azı Çoğu Tahmini fiatı 
Dağlıç eti ıoooo 35000 50 
Karaman 4000 5000 45 
Kuzu 9000 10000 50 
Sığır 2000 3000 35 
Bakırköyde akliye ve asabiye hastanesinin 935 mali 

yılı et ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede 
teklif edilen fiatlar fazla görüldüğünden yeniden kapalı 
zarf suretiyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme günü 
26 temmuz 935 cuma günil saat 14,30 da Cağaloğlunda sağ
bk Müdürlilğil binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiatlar hizalannda gösterilmiştir. 
Muvakkat garanti 1938 lira 75 kuruştur. 
Şartname 130 kuruş bedel mukabilinde hastaneden alı

nabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 935 yıh Ticaret odası vesika

ıiyle 2490 .sayılı kanunda yazıh belgeleri, muvakkat temi· 
nat makbuz veya banka mektuplariyle biı1ikte teklif mek· 
tuplanm eksiltme saatmdan bir saat evveline kadar ko-
n-- • 1 ~ .. j (3830 11662) 1-2882 

İLAN 
50 tane Arka Teskeresi 
50 .• Çevirecek kolu 

1000 .. Kablo Dolabı 

Yukarda yazıh üç kalem 
muhabere malzemesi kapa 
h zarf yolu ile nümunelerine 
göre satın alınacaktır. Hep-
inin tahmin edilen bedeli 

5037 lira 50 kuruştur. Şart· 
namesi bedelsiz olarak ko· 
misyonumuzdan alınacaktır. 
İhalesi 26-7-935 cuma günü 
saat 11 de yapılacaktır. İlk 
teminatı 404 lira 81 kuruş 
tur. Eksiltmeye girecekler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncU maddeleri ile şartname 
de istenen belgeleri teklif 
mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat ev
veline kadar M. M. V. Sa· 
tınalma konıisyonuna vere
ceklerdir. (1683) 1-2880 

1 - 2853 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için 165 çift 

seyyar eczayı baytariye san· 
dığı ile (825) adet ampul 
kutuları kapalı 1.arf usuliyle 
satınalmacaktır. Ederi 8415 
liradır. Muvakkat teminatı 
(611) lira (13) kuruştur. 

İhalesi 29-7-935 pazar günü 
saat 14 dedir. İstekliler ev
saf ve şartnamesini gönnek 
ve almak istiyenler bedelsiz 
olarak M. M. V . satınalma 
komisyonundan verilecektir 
Eksiltmeye gireceklerin 
(2490) No. 1ı kanunda gös· 
terilen vesaik le ve (611) Iİ· 
ra (13) kuruşluk teminat ve 
teklif mektuplariyte birlikte 
belli gün ve saatmdan en az 
bir saat evvel satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (1682) 

1-2870 

Şurayıdevlet genel katihliğinden: 
Dairede açık bulunan 2 inci sınıf Mülazımhklar için 20 

ağustos 935 günlemecine raslayan sah günü İstanbul İl· 
bayhğmda ve Ankarada Dairede bir müsabaka yapılacak· 
tır. 

Fransızca Almanca ve İngilizceden birini bilenler için 
35, bilmiyenler için 30 lira aylık verilecek olan bu işyarlık 
lan Mülkiye veya Hukuk Mektebinden diplomalı, 30 yaş1· 
nı geçmemiş ve halleri, memurlar kanununun 4 üncü mad 
desinde yazılı şartlara uygun bulunmuş ve hele askerliği
ni yapmış olanlar alınabilir. 

f stiyenlerin, belgeleri ile birlikte şimdiden Şilrayı Dev· 
lete dilekçe vermeleri ilaa olunur. (1699) 1-2904 

Harita umum müdörlü~nden: 
1 - Mekkar_i kadromuz dolmuştur. (36) oinek ve ko

şum hayvanı satın alınacağından vermeye talip olanlar 
her gün Cebecide Harta Umum Müdtirtüğü satın atma 
komisvonuna gelmeleri. (1672) 1-2863 

15 TEMMUZ 1935 PAZARTE.Sı 

n:1111nıınmıılll!l un11:ımmıı:ıuuııı:ııı:ııı~:ı11ıııııı 

Ankara Levazım Amirliği Satuı 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

1 - N iğd garnizonunda bulunan kıta hayvanlarının 
ihtiyacı olan 365.000 kilo kuru ot kapalı zarf usuli ile ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 18250 liradır. 

2 - İstekliler şartnamesini her gün komisyonumuroa 
görür ve bedelsiz alabilirler. 

3 - İhalesi 22 temmuz 1935 pazartesi saat 15 Niğde 
.eksiltme komisyonunda yapılacaktlr. Teklif mektuplan 
ıha1e günü saat 14 de kadar verilmiş bulunmalıdır 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 1368 lira 75 kuruştur. 
(1590) 1~2772 

İLAN 

A - Trabzon kıtaatı için kapalı zarfta eksiltmeye ko
nulan takriben 28412,5 liralık 255,000 kilo ikinci nevi un 
veniden eksiltmeye konulmuştur. 

B - Şartnamesi talep vukunnıia kom;syondan parasız 
olarak gönderilir. 

C - Artınna eksiltme Trahzonrla kalede satın alma 
komisyonnnda 22 temmuz 1 C)35 pazarter;i gii.nH saat 16 da
dır. 

D - Artırma ''e eksiltme kapah zarfladır. 
E - Muvakkat teminatı 2131 liradtr. 
G - İsteklilerin 22 temmu1 t Q35 pazartesi giinii C:::l::lt 

15 nen evel t«"klif mektuplan He Trabzon sntm alma ko-
misvonuna miiracatlan. (1623) 1-2790 

t LAN 
İstanbul koımıtanhğ1 ic;in 240 ton una verilen fiat ko

nmtanhkca pahalı görül<lüğünden tekrar kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosuna tahmin edi1rn 
bedel 12 kurus 50 santim olup ihalesi 24 temmuz 1935 r~r
samba günü saat 15 tle<lir. Sartnamesi 150 kuruş mukahiti 
Fmdrkhda satm alma komisyonundan alınabilir. Eksilt
meye ~irtceklerin 2250 \irahk teminat mektubu aeya ma'; 
buzu 2490 sa v1h kanunun 2. 3. inci maddelerindeki '"St· 

kalarla hirlikte teklif mektupları ihale saatinden bir • ıat 
evetine kadar komisyona vermeleri (1695) 1-2f77 

t LAN 
5 temmuz l 93.ı; cuma günü ihalesi yapılacak olan 2 1840 

liralık sığrr etine mezkOr gün verilen fiat yiiksek görüldü
ğünden vine kapalı zarfla ihale"i 25 temmuz 1935 cumar
tec;i ~ünü ~aat 17 ''f' h•r:ıkılmıc:tır . llk pey \853 liradır. İs
teklilerin vize satm alma komisyonuna gelmeleri. {1693>' 

1-2876 

t LAN 
1 Adet Motör Pomp ve Teferruatı 
Tahmin edilen bedeli (550) lira olan yukarda mikdarı 

ve cinsi vazdı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satmalma komisyonunca 29 temmuz 935 tarihinde pa· 
zartesi gi.inü saat ı 4 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şart;.. 
name parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (41) lira (25) ve 2490 numaralı kanu
nun l ve 3. ma<iıielerinrleki ''e!l!~ikle mezkOr &ün ve saatta 
komisvona mHr~caatlan. (1723) 1-2923 

1 LAN 
Silalı Fabrikasınrla halen mevcud 1\00 kilo ve 31 mayıs 

935 Tarihine kadar vevmive ena?. 100 ve en cok 300 kilo 
ceviz ağacı talaşı satışı. · 

Beher kilo~una ttthmin edilen 25 kuru~ fiat ile yukarda 
cins ve mikdarı vaırh talas askt>ri fabrikalar satınalma 
komisyonunca 2Q temmuz 935 tarihinde pa7.artesi günü 
saat 14 de acık artırma ite satılacaktır. 

Buna aid ı:;artname para~::rz olara komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 1285 kuruş ve 2490 ntı
marah kanunun 2 ve 3. macldelerinde yazılı vesaikle mez
kur gün ve saatt;t komiıwona miiracnatları. (1734) 1-2923 

lLAN 
İstanbul komutanhğrna bağ'lr birlikler hayvanatın ihti

yacı olan bir milyon üc VÜ7. sekiz bin kilo kuru ot 2 ağua.
tos 935 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeye kon 
?1uştur .. Beher kilosuna tahmin edilen fiat üç kuruş olup 
ılk temınatı 2943 liradu. Sartnameqi 197 kuruş mukabili 
komisyondan alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin iha1e 
saatmdan bir saat evveline kadar teminatı muvakkate ve
ya mektuplan ile birlikte teklif zarfım Fmdıkhda satın 
alma komisvonuna vemıeleri. (1737) 1-2963 

İLAN 

Kırıkkale askerl sanat mektepleri için bir şartnamecte 
açık eksiltme neticesi 5 temmuz 935 tarihinde pazarlığa 
kor_ıulan "3200 .. kilo sade yağı ile "1000 .. kilo zeytinyağına 
tahp zuhur etmediğinden 19-7-935 cuma günU saat 14:17 
ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin sade yağı· 
nm 2720 ve zeytin yağının 500 lira muhammen bedellerine 
nazaran teminatı evveliyesi otan "241 .. lira 50 kuruşu Kl
r~kkale askeri fabrikalar muhaseheciliğine yatırarak vak
tınde mektep satın alma komiı:wonuna müracaatları. 

( 1 na' l -?<'64 

Ankara Valiliiind~n: 
Keşif tutan 1567 lira 73 kurustan ibaret olan NeC"ati 

bey caddesindeki şehir lokantası tamiratı 25-7-935 per~em
be günü saat 15 de vilAyet <laimi encümeninde ihalec:i va
pılm~k. üzere açık eksiltmeye çıkanlmıştu fhaleve gir
mek ıçın t 17 lira 58 kuruşluk muvakkat teminat verilecek
tir . . 

İsteklilerin ihale günti daimi encümene aetmeleri sart-. .. . . .~ . 
nameyı gormek tstıyenlerin husust muhasebeye mlirac• 
atlan itan olunur. (1710) 1-2910 



Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 

liye Vekit•n 
Kalöriferler için lüzumu olan 350-450 ton kok k&nunı ....._.j veçhile kapah zarfla elmiJtmeYe kmalmClf•· 
1 - Ekailtme 29-7-935 paarte.ı glall IUt GD bqde 

leva.nm idaresindeki eksiltme komisyonuda yapılacak· 
tir. 

2-Tahmin bedeli (13050) tindu'. 
3 - Muvakkat teminatı (978) tin 75 kuruş~ur · .. 
4 - Şartname parası& olarak levumı m~~ 

9e İstanbulda evrakı matbua ambarı mümeyyizlıgınden 
almabitir. 

S - lateklılerin yukarda yazıh atin ve saatt• bir aaat 
evveline kadar muvakkat teminat makbuzlan veya bana 
llefalet nıektuplariyle l«JmİCYona müracaattan. (1728) 

t-2962 

Jandarma Genel omutanlı.ğı 
(U. K. ) nkara Sabnalma 

Komisyonundan: 
ı -An.karada Jandarma ve polis mektebinde yaptınla

uk otan mbbl tesisat 26-7-1935 cuma günü saat 14 de ka
palı _.ı mraliyle eksiltmeye konulacaktır. 

1 - Y~ bin liralık bu gibi tesisat işlenni başarmq 
alla lateklılere (185) kuruş şartname ve teferruatı komis
pondan verilir. 

3 - Keşif bedeli (37000) -Otuz yedi bin lira, ilk teminau 
(i87S) iki bin sekiz yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnaaıede ya
srh belge ve teminatlı teklif mektuplarmı listerme saatm
dan bir aaat evveline kadar Ankara jandarma pııel ıı. 
aıutaJrtmda komiayonumua Termit olmalan. (1628) 

1--2859 

8fıa Bek~: 
28.5.935 tarihinde mtinahıaya pkanlmıı olmı Afycm 

- Aatalya hattının Baladis - Burdur arasındaki 24 ba
p kilometrelik yedinci kı.- lnpatma tallb nbur etme
fltiaden mezkGr kısmı inıaat ve ~ ferti)'atı lapat mücl
W NaJtılmai ve rıatlarda tadilat yapılmak IUl'etile 
il. 7. 935 tarihinde mt oa. bett• bpalı sarf uaalB ile tek 
_. ... b .. ya konuJmUftl& 

l - Bu itin muhammen bedeli «ti .000 Uadlr. 
2 - Muvakkat teminatı 20030 liradır. 

' 

3 - Bu işe girmek istiyenler teklif mektublan ile mü
• ' 111 prtnwealnde Judı en h n 2411 .- u ka
lllllla eore istenilen c:liier enala mull veplle ~ 
rak 22.7.935 tarihinde saat an dörde kadar bakanlık bU. 
..ıa demiryollar İn§aat dairesine tevdi etmif olmalıdırlar. 

4 - Bu mtinakaaaya ait mukawle projeal ft merl>a
~ miirekkeb bir takım milnlkasa evrakı 20 lira 35 
~mukabilinde 4emiryollar hıpat dairesinden tedarik 
aaaııl•llir. (1594) 1- 2815 

J0.7.fSS de 1ia1e ecliJecatf illa olmea nlaf llbr1mdan 
... llallımyım 9 parça akar pMatbk1a JdrQa verilecefinden ..... ~· 1111:.,_..... ...., .......... aelmelerl (l 752) 

l-2HG 

sıhhi müesseseler arbr-

e eksiltme omisy dan 
R=h+17 Akliye" Aeabiye Hutanesl için (60,000) 

•
11 
... ,erli aımribn bezi olbapdaki nUmmıe ve prtname-

""'"" " ~ı sarf ...U,Je ebiltme)'e kGamaftm. larlftme ili: Caialatt••Mlı sallık direkt&tüiii 
•••ıılil-•ar;w•wsDsWtaİİliıılla Japdacüttr. 
14,:, dar~tıne ~....,us 135 ÇMpmlla IÜDÜ uat 

J - Tıhmjnj S... B t • mttleıl ----lr. 
4 - Muvakkat prutl: J440 ...... • 
5 - Şartnamai bedew. .... ts.lltm'-lıı• ..... lliHr 
mıe g&llebilir. • 

• - ı.tekJilaria cari ... ,. akl ne.. ......... 
11.Jte bu ip 7eter muvakkat pati ...._ _,. B•kı 
••tuplariyt. belli mttan Bnce komisyona mlracaatJan. 

(3612/1566) 1-na 

..-----eri Fabrikalar 
Ticaret • 

Tuı Kubonat dö sut 
eoo " şm Göberçileei. 
Z5 Temımu g35 peqembc güail saat 14 de pAmrJdda 

almac.ktJr. isteklilerin ıebneleri. 
~ g&m.ek lstiyenler 11-. liD TieııNt ..._ 

celebilii'ler. 

( .. namzedliği ve a...-cl-
liii içi& miilabaka imtihaıu) 

n.11mı• ,. Bank • 
ı - .......... müsabaka ite (5) Mlfetdş mımadl '" 

(5) Şef...,....U aJmaoktır. . . 
2 - Ba mfiamk•lar s. 6'"1 Aiustaa 955 tarihhrinde 

Ankara. .tatanbal Ziraat Bankalarında yapılacaktır. T~ 
riri imtihanda kuananlar geliş ve da.it yol ~ ven~ 
.mek suretiyle Ankraya getirilerek şifahi bir imtihana ~b1 
tutulurlar. Bu imtihanda da kazman].arclad beli 140 lira 
aylıkla Müf ettif namzedliğine ve diğer beşi de (130) lira 
aylıkla şef namzedligine tayin olunurlar. 

S - MU~ttiş namzedteri iki sene stajdan sonra ltlüf~t· 
tişlik ehliyet imtihanına girecek ve Jruanrrlarsa 175 hra 
aylıkla müfettişliğe geçinlecekleıdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalJŞtmlacak 
olan şef namzedleri ise bir senelik atajlarmın sonunda eh· 
liyet imtihanma g;recek1er ve kazananlar terfi ettirile· 
ceklenUr 

4 - Müsabakalara giTebilmek ıçin (Sıyaaal bilgiler) 
veya (Yüksek Ticaret ve tktısat) okulamıdan ve yahut 
Hukuk Fakültesinden veva bun1ann vabano memleket· 
)erindeki benzerlerinden cf'plcxnalı btJlunmak gerektir. 

S - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren izah 
nameler Ankara, t~tanbul ve fzmir Z"raat Bankalanndan 
elde edilebilir 11702\ t-2893 

Dahilive Vekaletinden: 
Yenişehirdc Viliyetler evmın bulunduiJa eahat\a1ri 

11914,240 metre mik.ibı topragm teavıyesi bermudbi ke ü 
kapalı zarfla eksiltmeye konnlmqtur. 

f teklilerin buna daır olan fennt ve mali şartnameyi 
almak llzere Ankarada Dahiliye Vekileti binannda müte
tekkD ek11ltme komisyonuna müracaat etmelen tlzımdır. 

Bkailtme 25-7-935 perşembe günü saat tS de Yen11ehir
deki Dahiliye Vekiteti binasında toplanacak eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 4855 lira 70 kuruştur Muvakkat te· 
minat 365 liradır 

İsteklilerin 25-7-935 perşembe gmıd sut 1.f de kadar 
icabeden vesaikle birlikte teklif mektuplarını Dahiliye Ve 
kaleti Eksiltme Komisyonmıa vermiş olmaJan llzımdır. 

(1704) 1--2911 

Ankara inhisarlar 
Ba~müdürlöğünden: 

Küçük Yozgat Banıt f abnkası •lanında yapılacak otul 
tonluk deponun keşif bedeli 5667 bra 91 kuru§tur. 10 tem
mm 935 tarihinden itibaren yiımi gUn müddetle ltapab 
aıt...ılyl9ekai ... ~ ........ ~~~ 

.Adama ebiltme ltale ........... 
fen ebliyeti w ticaret Oda11 veırikuuu mis om.tan ft 'le 
7,5 muvakkat teminat parası vemıderi 1Aamdır. İhale 
teımnuzun 30 cu aa11 gihıü saat OD altlda Bq lliidürliikte 
yapdacaktır. Zarflarm A&t on beşte getirilmeai. 

Şartname ve kqifmme ve haritayı girmek ıstiyenle-
rin komisyona müracaatluı (16&0) l-2959 

afıa Bakanh,!mdan: 
Hud olacak ihtiyaç miılrdaııııa göre Ankaı'ada a--.. 

bk biriaamda perakende olarak teslim prtiyle 2817 lira 
muhammen bedelle 10,000 lltre benaia De 3'0 litre Yf1aa 
ve 30 JitR lanjumall ve difranaiyel )'afı açık elmltme mu
tiyle ekailtmeye kaaıd"'ftltar. 

Ebı1tme 1-8-935 perşembe gilnti saat 15 de Aaılearada 
BwkınlıJr ınalume midirliğnnde yapdacaktır, 

t.tekınerin 211.28 liralık lllDftldrat teminat .,. ticaret 
odaa vulcw De lirlikte ı-8-9S5 llial aat 15 de maı... 
me ~deki kamlayona m&ac:aattan llmnchr • 

!9tek1Der biı hDlilitMl prtnametert param otard An· 
karada Bllbnbk makeme ınik18rl~en alabııtıter. 

(1'156) l-2970 

Janda ----- Genel Komutanlığı 
J. U. • nkara satın aJma 

• onundan: 
BJde bghvp ..... ft evaaftna uygun olarak (203) 

çağ torbuı 16-7-935 ub glnll taat on d&tte Aıakarada Jan
darma genel ~ biaasmdaJd komisyomanmdan 
paarhkJa .-n ahNcaktır. 

Bir • nell f9n (lSS) lmraf ffat bisilea 911 ten• pa· 
wtıtma 11ıaw1t ıç1n (2056) lnır'lllh* • ........ maı. 
....,,.. ... yatmldıfma c1alr kaqıbk _,. baka mektuba· 
• a1mıt ahaM prektlr. flrtname iattyealere parnrı ko-
.... ,_._ ..tlecelf (1544) l-280 

KAPALI ZARF USULİLE 
EKSiLTME İLANI 

afıa 
ı - Ekailtmc)'e lrmn'• ft (Jlalatya vilayetinde 1tfa. 

latya - Elui• yohmda betonarme Manikln kôpriiaii m
aatı) lapatm kePf bedel 24.000 liradır. 

2 - Ba ite ait prtnameler ve evrak paılardır: 
a) Eksiltme ıartnamesi. 
b) Mukavele pojeai, 
c) Nam işleri ıeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei tfirabiye, şose ve klrgir tn ~ .. t~ t4 :,.. c n 

nl prtname. 
e) Betonarme biyu'K köprüler hakkında fenni şartname 
f) Kqif hulasası cetveli. 
g) Proje 
tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ızo kuruş be el 

mukabilinde Nafıa Vekildi fG9e ve köpriiler dairesin en 
alabilirler 

3 - Eksiltme 23.7.935 tarihinde ulı cwıu saat 16 da 
Ankara Nafıa Vekaleti binamda .,.eler rei l'ği daıre n
ete yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf asuliyle apda ktR'. 
5 - Eksiltmeye girebılmek için tt tm1n 1800 1 ra 

mavakkat teminat vermesi bundan bP. ka aşa tt '" 
kalan haiz olup gostennesi lazımdır. 

J - Ticaret odasına kayıtlı bulun ı ın rl ı 
2 - İstekliler .,aJ>1111$ olduktan i tett aıt v k n 

g&ıteıeıek eksiltmeye girmek için N a Veki t1 ŞOK er 
reisliiin ea eh et vıesikuı aJacaklardn-

6 - Teklif me tublan yakanda ücöncii 
b saatten bir saat everne kadar şoseler 
getinlerek eb itme kom·syonu tti nema muka
bilinde verilecektır Posta ıle göndenle ek me tub1arm 
nihayet tiç(lncü maddede yanlı saate bdaT gelm ş olmam 
ve dıt sarfm mlh6r mama Oe eVtCe 1nlpatr1tmş olmam il
amdır Poetada olacak cect1nneler 1'Ut editmez. (tfi06) 

' 2R1" 

Müsabaka imtihanT 
Türkiye Ziraat Bank ından: 
Bankamız ltt htelıf aervislennde çabştmlmak u ere 

müsabaka ile ve yüzer lira aylıkla on memur alınacaktır. 
Müsabakaya gınnek için Liseleri veya ticaret liaeleriai 
ve yahut Gatatasuay lisesi ticaret kısmmı bitiı ınlş otm• 
ve yirmiden aşağı, yinnf beşden yakan )'lıijdll lıulanmanıak 
llmndır. 

ltlfisabakaya gıncekterden ne gibi belgeler arandıfl, 
ve nelerden imtihan yapılacağı Ankara, İstanbul ve tmıir 
Ziraat Bankalarımmlan elde edilebilecek prtnamelercle ,..,..,, 

11a.abaka ı-s-m perşembe ginl ... t aa Ati-
--~~~!- bW 2iıaat ............. ,, (j 3 nlrtır. 
~ .. ,,,,_ belpleri bir mektufla lailtilclıe -

lca 24-7-93$ ~ lflail U~tniN ..... AllbnM1a Zi
raat Bankar llemmin lllıllrlil&w gtiadenDek veya"" 
mek suretiyle müracaat etmiş bulunmalıdııt.r. (1'111) 

141111 

andarma Genel 
J.U.K. 
yonm1G11Jn: 

ı - Bide bahwm ulm'alle ve es ...... ** 
(6-000) kilim, 25-7-935 perplDbe ılnl .... c1e 1--. 
ımGenel ~ ...... - ...... _,...,.. 
... ,. lllı .-..... 
ı- ....... (llO) ......... "'lf'"elltjr. 
ı - e--.ıe ı-w elank 1ıer "'- nmı.7.-. ..... 
·- tateldileria 0935) ................... " .. - ".-twrıede ~ belpter~Wmacak oı.. 

1*1if matuptanm ebi1tme IUtıD4aa ~ mt wnU. 
kadar komisyona wnnfe blddnmalan. (le&5) 1 29'0 

Etlik merkez laborablvarlan mi • 
dürlüğünden: 

Senm ~twi)'oloji hrrlled tpn 9:~ a11ıı--. 
,. açık eksiltme...., ..................... liill 
eJmak iatiyea iateJrlil..U. Jw illa pal m~--
dlrlq&na ft ekailtme79 ciı-* ı'r ıı.._ da (HO) IMldlli 
banka tıemlnat mektabll wıe Jlllııllt .. Gıw. ,.w blıll. 
..,. ,.tadıılatw dair maMm!a bhU'kte alnat vekl1et1 
mubuebe miklildQIDde tıaplmacak olm kamlıyoaa 
11-7-835 tarihine m'••-- gUal-. 15 ele gehnelerL 

(1632) 1--28D5 

Edirne Jandarma erat ilulu kô= 
• 

Edime jandanna okvhm1111 ... .MJaa ola 
(150,000) • (200,000) kilo umm w as .._ ~·- .... _ 
10 da prblameG ve nDmmıeai ilmine ısi7.us dm •ıı.. 
yarak (15) miiclclet1e kapalı adla ......,. ile •tm .. 
waktlr. Tahmini bedeli (17.250) 1~ Kav >k• tami
mt param (1293) lira (75) ~- &.Dtmeye peca 
~ (~ .. ~iç .... dre ~ wflsiylc te
mimtlarmı aat 9 dan 11 re kadar koaaWona vermif oı. 
malan Pttbt. İsteklilerin Edime Merkez MaJmlid&rl6-
llinde toplanacak konaiayaıa ıelmelerl. (1712) ı_.ı 
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Aı 1-a ·ada yapılacali yeni me
zarlık ı)roje iııin müsalıa ca 

• 
~artname~ı 

~ ., ~ 

~~ANKARA İMAR MÜDÜRLÜGÜNDEN:~~ 
Müsabakaya türk ve yabancı mimar ve mühendis

ler girebilirler. 
ı. - Yapılacak projeler mezarlık talimatnamesi

F ne uygun olacak ve erazinin topoğ-rafik vaziyetine in- ~ 
tihala gözetilecektir. ~ 

2. - Mezarlık yerini gösterir 1/1000 Mikyaslı plan ~ 
ile mezarhk niazmnamesi Ankara imar müdürlüğün
den bir lira mukabilinde alınabilir. Bu planın hudu
dunda mesaha miktarı fazla değişmemek üzere deği
şiklik olabilecektir. 

3. - Yapılacak projede idare kısmile bekçilere ait 
binalar üç tane bekçi evi. ruhani ayinleri için lazımge
len kısanlar müsabaka planında gösterilecektir. 

4. - Ulus büyükleri ve kahramanlarına mahsus 
anıtların yerleri ve arkitektural süslemelerle hususi 
aile mezarlık kısımları ayrılacaktır. 

5. - Mezar parsellerinin kabil olduğu kadar kü
çük meydanlar etrafında ve komşu guruplardan al

~ çak ağaç srralarile ayrılmış olarak yapılması mürec- ~ 

cahtır. ~~ 
~ 6. - Krematoryom mevkii gösterilecek ve hatip ~ 
f. çayı yanındaki tepelerden birinde su deposu yer~ ayr~- ~: 

Iacak muvafık yerlerde bir veya daha fazla mıman 
meydanlar yapılabilecektir. _. ~ 

~ 7. - Aynca bir havuz tertibi müsabrklann isteg1-
~ ne bırakılmıştır. Münasip yerlerde umumi hamlar ya
~ pılacaktır. 
f.~ 8. - Yapılacak projenin 1/1000 mikyasında umu-
~~ mi vaziyet ve park planile 1/500 mikyasında .. beş .d~
~ tay planlarını ihtiva edecektir. Aynca umumı gırış 
~~ kapısı ve etrafının 1/1000 mikyasında plan ve reisim

leri yapılacaktır. Projenin hava pespektivi yapılacak
tır. Müsabaka projelerine rumuz yazılıp isim yazılmı
yacaktır. 

Planlar Ankarada imar müdürlüğünde iylan mü-
ddetinin bittiği günün saat 17 sine kadar makbuz mu
kabilinde teslim olunur. Hiçbir suretle posta teahhu
ratı kabul edilmez. Müsabıklar projelerle birlikte ay- r.~ 
nca balmumu mühürlü bir zarf içinde isim, hüviyet ve ~ 
adreslerini bildirecekler. Bu zarfların dış~~": yalnız ~~ 
ait olduğu projenin rumzu yazılı olacak. Mukafat ka- ~~ 
zanmayan veya satın alınmayan projelerin zarfları 
acıtmaz. 

- 9. - jüri heyeti dahiliye, Nafıa. Sıhhiye. ve Mali-
ye vekilleri veya bunların tevkil edecekleri kimseler· 
den teşekkül eder. 

10. :__ Miisabaakda kazanan birinci ve ikinci proje 
sahiplerinden birinciye 1200 i~inc_iye 9?~ li~~ mü~a
fat verilir. Bunlardan başka begenılen dıger uç proje
de sahiplerinin muvafakatiyle beheri 300 lira bedel ile 
satın alınır. 

İçiş bakanlığı müsabaka planlarından diledi_ğini 
tatbikte serbesttir. Müsabakayı kazanmayan pro1eler 
teşhirden sonra ve bir ay zarfında sahipleri diledikle
ri takdirde geri verilir. 

11. - Projeler 8 eylQl 935 cumartesi günü saat 17 
ye kadar İmar müdürlüğüne makbuz mu~abi~i t~sl~~ 
olunacak ve on gün sonra müsabaka netıcesı bıldırı
lecek ve sekiz günde müsabaka projeleri umuma teş
hir edilecektir. 

12 - Tatbik edilecek proje sahibi krematoryom ha· 
riç olmak üzere tekmil inşaat bahçe, ağaçlama, çiçek- ~ 
lenme ve meydan ve meydancık planlan ve yol maktaı ~ 

k 
. ~ 

tulani ve arzanilerile sair tesisatın ve topra tesvıye 
işlerinin 1/100. 1/15, 1/10 mikyasında in aat proje- ~~ 

f. teri ve metajlarmı yapacak ve projelere göre tabak- ~ 
~ kuk edecek keşif bedelinden krematory<>m hariç ol-
~ mak üzere yüzde 3 inşaat projesi bedeli ve mşaata ne
~ zaret hakkı olarak da aynca yüzde 3 verilecektir. 

Kırşehir tlhaylı~ndan: 
K1rşehir ili resmi daireleri için 150 adedi Yerköy ve 25 

adedi Himmetdede istasyonlarında teslim etmek üzere 
170 adet Linyit kömürü y kacak demir soba atmacaktır. 

• Satmak istiyenlerin bu sobaların ebad, evsaf ve en son fi. 
atlarını 20 temmuz 935 tarihine kadar Kırşehir ilbaylığı-
na bildirmeleri ilan olunur. (1703) 1-2892 

Ankara Cümhuriyet müddei 
Umumiliğiııden· 

1 - 2187 lira 20 kuruş keşif paralL 
Ankara ceza evi elektrik tesisatının yeni baştan ıslah 

ve tamiri açık eksiltmeğe konmuştur. 
2 - Artırma 17-7-935 çarşamba günü saat 15 de Anka

ra Müddei umumiliğinde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 164 lira 4 kuruştur. 
4 - İsteklilerin A. Teminat makbuzu B. İkinci sınıf 

111ontörlük. Ehliyetnamesini haiz olması veya bu ehliyet 
nameli bir montör çalıştıracağını teahhüt etmesi C. Cari 
seneye ait Ticaret odası vesikası göstermesi lazımdır. 

5 - Şartnameler müddei urnumilikten parasız olarak 
verilir. (1533) 1-26a6 

ULUS 15 TEMMUZ 1935 PAZART ... ~l 

Satılık arsa 
Yenişehir P atar Tepesinde ı 

Gillistan Sokağında 700 mebrc 
murabbaında su tesisatı mevcut 
Merkez: Bankasında Bay Haşim 
Rızaya müracaat. 1-2902 

Saçları 
Dökülenler 

KomoJen Kau7.uk 

Saç Ek~iri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlenıiirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vaı dır. Ko
moien kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ctriyat ma
~;ızalannda hulunur. 

L1N1MANTOL KANZUK 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

İLAN 

İstanbul Levazım amirli
ğine bağlı kıtaat için 3500 

ton Lavamarin kömürü 23 
temmuz 935 salı günü saat 
15,30 da kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli, beher 
tonu 14 lira 50 kuruştur. 
Sartnamesi 254 kuruş muka
bilinde alınır. Eksiltmesine 
gireceklerin şartnamesi veç· 
hile teklif ve vesikalariyle 
3787 lira 50 kuruş ilk temi 
natlannı belli günde saat 
14,30 a kadar Tophanede 
satınalma komisyonuna ver 
meleri. (SZ-3716/ 1614) 

1-2784 

Kiralık ev 
Yenişehirde Mimar Kemal 

okulunun üstünde Meşrutiyet 

caddesinde inkılap sokağında 4 

N. evin üst katı geniş 5 oda 1 
hol konförü ite kiralıktır. Alt 
kattaki ev sahibine müracaat. 

1-2915 

Aile yanında 
Temiz, döşeli ve ucuz bir o

da. Yenişehir Tuna caddesi Yi· 
ğitkoşun sokağı No. 11 A 

Doktor 
Ali Maruf ()nver 

DERi. F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altm!!ış sokak No. 17 
Hastalarını her gün 9-13 

ve 15-20 ve kanar kahul eder 

._,, - : '" 
tmtiyaı sahibi ve Bapnu 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neıriyatı ldare eden 
Yazı tıteri MUdUrli Naauhl 
BAYDAR 

Çankm cflddtsi civarında 
Ulu& BıSJmıviad• bası/mışt.,. 

Ankara ilbaylığıııdaıı: 
ı - Kızılcahamam yatı okulası için 31/ Mayıs/935 gününe kadar merbut cetvelde 

mikdarı yazılı 48 kalem ekmek, erzak, ve sehze ile Gaz, udun açık eksiltme ile ayrı. ayrı 
almacaktcr. , 

2 - fstekliler ayrı ayn şartnamelerinde yazılı muhammen parasının o/o 7,5 ğu nisbe· 
tinde para ve tahvilat ve esham ve banka makbuzu ile eksiltmeye gelebilecektir. 

3 - Eksiltmeye girmek için Tecim odası belgesi lazımdır. 
4 - İhale 22-7-935 pazartesi günü saat 15 de ilk sürel komisyonunda yapılacaktır 
5 - Şartnameyi görmek için her gün An kara küttür direktörlüğüne baş vurmalıdır. 

Adc 

Süt 
Yoğurt 
Yumurta 
Limon 
T. üzüm 
Pekmez 
Elma 
Armut 

En En En çoğu üzerinden En azı üzerindeıt 
azı c;oğu Fiyatı oranlanan tutarı oranlanan tutarı 

100 
400 

?500 
500 
400 
100 

100 
100 

50 
300 
100 

200 
500 

5500 
1000 
750 
150 

150 
150 
100 
500 
20() 

kuruş Lira kuruş Lira KU 
20 40 00 20 00 
ıs 75 oo 60 oo 
1 55 00 25 00 
3 30 00 15 06 

10 75 00 40 00 
20 30 00 20 00 

lo ıs oo 10 oo 
ıs 22 5o 15 oo 
15 15 00 7 50 
s 40 oo 24 o~ 
s 10 00 5 00 

T. Kayısı 
T. Fasulye 
T. kabak 
T. Biber 
Patlıcan 

Domates 
İspanak 
Prasa 
Lahna 

200 
300 
200 

30~ 

600 
300 

10 30 00 20 00 
15 90 00 45 00 
10 30 00 20 00 

Taze soğan 
Ekmek 
Et 
Sade süzülmüş 
yağ 

Zeytinyağı 

Pirinç 
Fasulye 
Bulgur 
Mercimek 
Un 
İrmik 
Şehriye 

Makarna 
Bamya 
Patates 
Nohut 
Kesme seker 
İnce • •• 
Kayısı 
Üzüm 
Soğan 
Sirke 
Tuz 
Zeytin tanesi 
Salça 
Peynir 
Sarımsak 
Sabun 
Soda 

Adı 

300 
200 
200 
100 

12000 
3000 

1000 
200 

1500 
750 
200 
100 
350 

80 
50 

300 
30 

1500 
300 
150 
200 
80 
80 

500 
50 

250 
100 
100 
250 
25 

250 
200 

600 
350 
350. 
150 

15000 
3500 

1400 
300 

250() 
1000 
30() 
150 
450 
100 
100 
350 

5Q 
2000 
400 
250 
300 
100 
100 
600 

75 
350 
200 
150 
400 
50 

300 
250 

En En 
azı çoğu 

10 
6 
6 
5 

11 
25 

90 
6~ 

20 
ıs 

10 
8 

15 
40 
40 
50 
60 

3 
7 

35 
28 

wo 
40 

5 
25 
10 
40 
40 
60 

15 
45 
15 

Fiyatı 

t 

60 
21 
21 

7 
'650 
875 

1260 
180 
500 
150 
30 
12 
67 
40 
40 

175 
30 
60 
28 

87 
84 

100 
40 
30 
18 
35 
80 
60 

240 

7 
135 

37 

6719 

00 
00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

50 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
50 

75 

En çoğu 
üzerinden mu. 
hammen tutarı 

30 
12 
12 
5 

1320 
750 

900 
120 
300 
112 
20 

8 
52 
32 
20 

150 
18 
45 
21 
52 
56 
80 
32 
25 
12 
25 
40 
40 

150 
3 

112 
30 

4908 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
75 
50 
00 -75 

En azı 
üzerinden m~ 
ham.men tutarı 

Lira 
Odun 
Gazyağı 

150000 kilo 2000Q kilo 0,50 Sa. 
1200 litre 1500 litre 35 ku; 

Lira 
1000 
525 

750 
420 

1-2930 

Kiralık daire 
Çocuk esirgeme (Hima

yci etfal) apartmanında dev
ren kiraya verilecek 5 odalı 
iyi bir daire vardır. Kapıcı-
ya müracaat. 1-2937 

iNGil~iZCE 
Hususi Ders ve Tercüme. 
İmtihanlara Hazırlama. 

Posta Kutusu 131 Ankara. 

Satılık arsa 
Yenişehir Selinik caddesin

de Muş saylavı B. Hasan Re,itin 
kö~küne muttasıl cebbesi 24 de
rinliği 45 metre ebadındaki arsa 
aa.tıhktır. İsteklilerin Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlük vezne
darı Şakire müracaatları. 

t-2874 

(1727)' 

Anl{ara Jandarma Müstakil 
Taburu KomutanJığından: 

Tabur Eratmm 26·7-935 den Ağustos 935 gayesine ka
dar yiyecekleri ihtiy.acı olan 7400 kilo birinci çeşit ekme1' 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 25-7-935 pet'" 
şembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün, eksiltmeye 
iştirak için o/o 7 .5 teminatı muvakakteleriyle belli gün ve 
saatta Ankara Jandarma müstakil tabur komutanlığına 
müracaatları. (1706) 1-2891 

Karaman Milli Bankası türk ano
nim şirketi meclisi idaresinden: 

Şirketimiz ortaklarının 22-11-934 tarihindeki Fcvkala" 
de umumi toplantısında şirket sermayesinin elli bin lira" 
ya tenkısına karar verilmiş olduğundan şirketimizde her" 
hangi bir suretle alacağı otan esbabı matlubun şirkete rnit 
racaatla alacaklarım kaydettirerek almaları lüzumu Tica" 
ret kanununun 396 mcı maddesine tevfikan ilan olunur. 

1-2838 

ı ,_,.SİNEMALAR 
YENi _ I 1 

BU GECE 

Daniel Darieux • Albert Prejan 
tarafından temsil edilen 

DEDE 
Fl'Ulımça söz(~ büyük OP,et'et 

Gaby Morlay • Henri Rollan 
tarafından temsil edilen 

SKANDAL 
Franeızca sözlü müeaıir bir eser 


